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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .o ... on dlJ'or ki: 
"'Her tacir bu kitapta s&ltercltfm asuııert tatbik etmd 
•aretiyle bir ild •ene •ibi kın bir saman iGinde mtlıt~ 
rinin adedini bir miıli arttırabilir. Ben bu kitabmıda alo 
ba nnati öiretiyorum." Fiyatı 50 kurut. . ~ 

Baltık Memleketlerindeki Almanlar 
7 Günde Almanyaya Dönecekler 

Baltıkta Vaziyet: 

Finlandiya, Hiç Bir 
Tazyika Boyun 

ECjmemekMiyetinde 

F akat buna mukabil Tuna boyu. onnariında vuku bulan tank muha. 
t.._ . lla ve Balkanlara Sovyetler Al s Ih T rebesini tasvir ediyor ve iki taraf 
~I bulunuyorlar. Zaten Alınan. manya U aarruzu tanklarının burada tutuıarak iki saat 
~bu sahadan alakalarını iktısadi devam eden muharebeden sonra Al. 

:::-Ya inhisar ettirmek is~ gibi gö. ı • K •• •• k D 1 1 • man tanklarının harap ve operatör. 
llıtt~eri, ihtimal Sovyet tazyikinin, çın uçu ev et erı !erini kaybetmiı bir halde geri dön. 
"'~ gizli bir Sovyet _ Alman düiünü ve kaçtığını anlatıyorlar. 
tt~ınm neticesidir. Ve yine ih- T ek u Alman radyolan, adresi meçhul 
.-""181 b azyı "' 10,000 kifiden bahsediyor ve eski ~ .. ---- ugün Baltık devletlerine . e graşıyor adreslerini veriyor. Bu adreslerde .. . ~ tatbik edilen Sovyet - Alpıan .., 
lh~ı yarın Tuna ve Balkan bunlardan çoğunun Sar havzasından 
-ııııeıtetlerine tatbik edilecektir. olduldan ve burası acele ve telif 

< sonu sa. 8 su. 1 > Lonclra Gazeteleri, Henüz Müzakere içinde tahliye edildiği için bir çoğu. 
' nun götürülmüş olduklarının anlasıL 
l\~ ihtimali Mevcut Olmadığ1111 Anlatıyorlar madıtı göze çarpıyor • 
.;.etmen Okullarına Harelutttn lzaliı 

A Londra, 9 (Hususi) - Almanya.. Amerikaya söz dinletmek veya DU Parla, 9 (A.A.) - Havas Ajansı. 
~ Ytılan T alebelerln nın son sulh taarruzu dolayısıy1e gö. iki devletten birinı zorıamat vazı - nm ukert vazıyet hakkındaki teı. lJ • . ze çarpan ilk mühim nokta, ~an- yetinde olmadıp iç~ bitaraflıklan- grafı: : 
lfe11n1 Neırecliyoruz yanm bu işte İtalya ve Amerikada.n nı muhafaza etmek ısteyen küçük Geçen haftanın sonlarındanberi, 
a_ müzaheret görmekten üm,di kesmış devletleri tazyık etmek ve onları bir taraftan topçu atefi pddetlenmek 

' .. Yıl Öfretmen okullanna pa • olduğudur. Gerek Sinyor Mussolini, sulh taarruzu lehinde harekete ge • te, ayni zamanda Alınan piyadesinin 
'-t 1•tılı olarak alınacak talebe- geaek Mister Roosevelt bu hususta çirmek için uir&Jmaktadır. Faka~ ~ hücumları artmaktadır. Dün Alman 
tlt. ~~ftlr. Bun191'1n aayısı 41~ i · ~fikrinde olmadıklarmı nun bu te,ebbüste de muvaffak o]a. topçulan ilk defa olarak mukabil ba-
l ~ • 111 edilen talebelerin ' • mıyacajı göze çarpıyor. Çünkü kü. tarya atı§lan yaparak Fransız topla. 

.. 1faınızdadır. ~ İtalyay&; gerek CSona Sa: 1. Stl: Z) (Sona Sa: 1, Sil: J) 

EN SON 

Seriinin Kararı 

Rusyadaki 
Almanlar 
Da Geriye 
Alınacak 

DAKiKA 

Paris, 9 (Hususi) - Fransa Bqve1dll M. Daladier yarın (bugun) 
sdyliyeceği bir nutukla Hitlerin sulh teklifi hakkında Fransanm 
cevabını verecektir. 
Alınan mahafili, son günlerde Fransanın geçen haftaya nisbc.>t. 

le sulhe daha mütemayil olduğuna dair neşriyat yapıyorlardı. Boz.. 
gunculuk emeliyle yapılan bu r.eşriyat, bizzat M. Daladier ile bü. 
tün Fransız efkan umumiyesi tarafından tekzip olunmaktadır. 

Bilhassa M. Daladier'nin yann radyo ile söyliyeceği nutuk!a bü. 
tün bu iddiaları altiıst etmesi ve Fransanın kati kararını bildirme. 
si bekleniyor. 

M. Daladier'nin bu nutku, lngiltere Başvekili ile istişareden son. 
ra hazırladığı muhakkak sayılmaktadır. 

Tan. ın&JWı.andekl busuat tertibat Ayeainde bu .Otunda b• ıtın m 90llı da· 
ldka ıeten h•berterf verecektir. Rııber o1madıl1 ıran bu lmnn bae bl•ealrtw . 
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PENCEREMDEN 

İki Y lldönümü 
Yazan: M. Turhan TAN 

• 
I.lk çağlar tarihini kapayıp orta 

çağlar tarihini açan canlı, kan-
lı ve pek heyecanlı medler, cezirler 
arasrnda Vandalların Afrikaya ge
çişleri de, malum olduğu üzere, bü. 
~·ük bir safha teşkil eder. Şarki Al
manyada oturan bu tayfa 425 te - ce
nubi Rusyadan gelen • Alenlerle bir-

~ 

leşip Fransayı - bir kasırga gibi -
dolaşmışlar, Pireneyi yine bir bora 
hızı ile aşmışlar ve cenubi İspanya-
ya ulaşmışlardı. Bir kaç yıl sonra 
kral Gcnseric Vandalların önüne 
düştü, Afrikaya geçti, eski Kartaca 
topraklarını ele geçirdi. 

TAN 

Istimliklere 
Hız Verildi 

Beyazıt ile Koska Arasında istimlak Edilecek 

110 Parça Emlake Kıymet Biçildi 
Belediye, ,ehirdeki in,aat ve imar faaliyetine devam etmekte

dir. imar edilecek sahaların istimlakine ait i,Ier de bu faaliyetle 
muvazi gitmektedir. Tetkil edilmi9 olan istimlak komisyonları 

imar edilecek mmtakalardaki is-ı 
timlikleri tekemmül ettirmekte- MAH~EMELERDE: 

dir. 
Nişanlanmak için 

Elbise Çalmış 
Şekerci Aleko evvelki gün kom. 

şularından Lutfiye gitmiş ve: 

Büyüklerimizin 
İstanbullulara 

iltifatları 
İstanbulun kurtuluş bayramı 

münasebetile C. H. P. Vilfıyet 
İdare Heyeti Reisi İhrahiın 1 

Baybora büyüklerimize İstan. 
bulluların şükran hislerini bil. 
diren telgraflar çekmistir. Bii- 1 ı 
yüklerimiz bu telgraflara şu 
cevapları ,·ermişlerdir: 

C: Asil duygularınıza teşekkür e
derim. Güzel istanbulun kurtuluş 
bayramını sayın İsta nbul halkına 
kutlar, refah ve saadetler dilerim. 

İsmet 

C: Jstanbulun kurtuluşunun 16. cı 
ı 1 ı yıldönUmü münn~ebetile çekilen teb

rik teline teşekkür eder, bu mesır;: 

gün vesilesile ben de sizi kutlarım. 
B. M. M. Reisi 

M. A. Renda 

10. 10 - 939 

Harp Rizikosu 
Azaltıldı 

Yeni Ticaret Anlaşmasının iyi işlemesi için 

İngilizler Piyasamızda Tetkiklere Başladılar 

-

Harp sogartası fiyatları indirilmiş.tir. Yüzde yedi buçuğa ka· 
dar yükselen Atlas denizi seferleri için olan sigorta yüzde 4.5 
nisbetine tenzil olunmuştur. 

İngiliz ticaret mahafili piyasamız..,.---------------
dan bazı tüccarlarla temas ederek POLiSTE : 
yeni ticaret anlaşması1'ın iyi işleme
si icin pratik bakımlardan ne gibi 
şekillerin tatbikı muvafık olacağı 

hakkında mütalealar toplamaktadır. 
Mallarımızın dünya piyasalarına uy
gun fiyatlarla ihracı için İngilizler. 
ce de bazı tedbirler alınması ihtima_ 
li olduğu söyleniyor. İngiltere hüku. 

_____ .ı 

Sinema Seyrederken 

Parasını Çaldırdı 

Bu vakıa Miladın 439 uncu yılın. 
da vukua geldiği için bu sene onun 
bin beş yüzüncii yıl dönümü idrak c· 
dilmiş oluyor. Biz Vandal istilasının 
şimali Afrikaya saadet mi, felaket 
mi getirdiğini tahlile girişecek deği
liz. Fakat kadın ve çocuklar da dahil 
olduğu halde an-:ak seksen bin kişi
den ibaret bulu!lan Vandalların o 
mıntakadaki Roma valisi Boniface'ı 
kolaylıkla mağlUp ve Roma bakimi. 
yetini kökünden imha etmiş olmala
rına göre halkın müstevlilere yardım 
ettiklerini söyleyenlere hak vermek 
laznn geldiğini lr'lydetmeyi gerekli 
buluruz. 

Hadiseyi - bin beş yüzüncü yıl 

dönümü münasebetiyle • anmaktan 
maksadımız ise diinyada hiç bir isti. 
lanın ebedi olmaôğmı hatırlatmak • 
tır. Bugiin şimaU Afrikada ne Vnn -
dallar var, ne de onların izi. Bin beş 
yüz yıl önce siy~ı;i ve içtimai büyük 
bir inkılap sayıll'n Vandal istilası 

bugün kısa bir farih satırından baş
ka bir şey değilclir. 

Komisyonlardan !?irisi Beyazıt ile 
Koska arasında açılacak caddenin 
etrafındaki emlakin kıymetlerjni tes
bit etmiştir. Komisyon burada 110 
parça emlake kıymet koymuştur. Bu 
kıymetler bugünden itibaren sahip. 
!erine tebliğ edilecektir. 

Bebek • İstinye yolu üzerinde ça
lışan komisy-0n ise vazifesini ikmal 
etmek üzeredir. Bu iki noktada he. 
nüz istimlak edilmemiş yalnız 30 
parça mülk kalmıştır. Bunların da 
kıymetleri bugünlerde tesbit edile. 
cektir. 

Çocuk bahçeleri 
Belediyenin faaliyetle devam etti

ği imar hareketlerinden biri de ço. 
cuk bahçeleri inşaatıdır. Bunlardan 
Nişantaşında Vali konağı karşısında. 
ki sabada yapılacak çocuk bahçesile 
Şişhanf'ıcarakolunda yapılacak ço. 
cuk bahçesine ait istimlakler ikmal 
edildiğinden bu iki çocuk bahçesinin 
tanzimi dün 29 bin liraya müteah
hide ihale edilmiştir. 

- Biraderiniz s ·abri terhis olmuş, 
şimdi kışladan geliyorum. Elbisele
rini, paltosunu istiyor, veriniz götü
receğim, demiş. 

Lutfi Sabrinin yeni yaptırdığı el
bisesiyle paltosunu Alekoya teslim 
etmiş, bir gün sonra da dolandırıldı
ğını anladığı için Alekoyu yakalat -
mıştır. Aleko müddeiumumiliğe ve -
rilmiştir. 

Sırtında Sabrinin elbisesi vardı. 

C: İstanbul kurtuluşunun yıldi\nü
mil münasebetile ordu ve hakkımda 
gösterilen sevgilere teşekkürlerimi 

sunarım. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal 

Fevzi Çakmak 

C: Kurtuluşlarının 16. cı yıldönü
münü kutlayan İstanbullulann Cüm
huriyetin feyizleri içinde daima me
sut olmalarını diler, Partili arkadaş
ların bu vesile ile de göstP.rdikleri 
samimi duygulara içten tcş~kkürleri
mi sunarım. 

ı meti de ihracatını lisansa tabi tut
mağa karar vermiştir. Bu mallar İn.. 
giltereden ihraç edilıneden evvel hü
kıimetten müsaade istenilecektir. İh
racat bakımından dün yeni muamele
ler olmamıştır. Yalnız limanımıza 

yeniden iki Yunan ve İtalyan gemisi 
f~elmiştir. Bu gemilere bu hafta tu. 
:ulacak palamut ve torikler yükle
necektir. 

Beyoğlunda Ağahamamı sokağın" 

da oturan 22 yaşında Gülizar, evvel• 
ki gün Beyoğlunda bir sinemaya git• 
miş, film seyrederken içinde beş bu• 
çuk lirası olan çantası çalınmıştır. 

Hadise zabıtaya aksetmiş, kısa bit 
zaman sonra çantayı sabıkalı yanke .. 
sicilerden Alberin çaldığı anlaşıı. 
mıştır. Alber yakalanmış, paralal' 
istirdat edilerek Gülizara iade olun• 
muştur. 

Yıldırım Düştü . 
Dün yağan yağmurlar esııasmdl1 

Üsküdarda büyük bir çınar ağacınll 
yıldırım düşmüştür. Ağaç ateş alıp 
yanmağa başlamış ise de Üsküdat 
itfaiyesi tarafından söndürülmüştür. 

İstila siyaseti güden haris insan. 
Jar için bu, ibrete değer tarihi bh 
işaret olsa &"erektir. 

* 
İkinci yıl dfüıümü Cezvit farika· 

tınin kuruluşun<ı taalluk ediyor. Bu 
tarikat 1539 da tesis edilmiş olduğu
na göre şimdi dört yüzüncü yıl dö • 
nümünü görmilş oluyor. Herkesce 
bilindiği veçhHe .Jesus İsa demektir. 
.Jesulte de ise,ıi - daha doğrusu Ye
sül • demek &uyor. Halbuki Cezvit
lerin, adını ta~ıdıklan büyük insanla 
·huy ve iş hakımnıdan • hiç bir ala
kalan yoktur. İsa bir melek ise ciz
vitlerin çoğu birer şeytan olarak ya
şamıştır. 

Bu cemiy-eti kuran fgnaçe de Lo
yola enikon'IJ deli bir adamdı. İlkin 
Hazreti İsa IJe anası Meryemin ken
disine sık sık göründüklerini ve hi • 
ristiyanhğı :korumak vazifesini omu
zuna yükled\klerini iddia ile ortaya 
çıktı, şeytanla mübarezeler yaptığı. 

nı ve bir gün, şeytanı son derece sı
kıştırmışken oda duvarının delinme
si yüzünden onu kaçırdığJnı söyle
mek gibi ~elilikler gösterdi, bir kaç 
kere zindana girip çıktı, sonra papa. 
lığın müsaadesiyle Cezvit tarikatını 

kurdu ve yine o makam tarafından 

' ' evliya" arasına sokuldu. 
Cezvitliğin hiristiyan aleminde· 

oynadığı roller üzerinde durmak n· 
hestir. Üç uzun asır bu roller devam 
etmiş ve beynelmilel siyasetlerde 
Cezvitliğin entrikalarından, hilelerin 
den, tahakkümünden müteessir ol -
muştu. 

Bugün o tarikatın idrakleri ve i. 
radeleri dumura uğratan zehirinden 
medeniyet alemi belki uzak kalmış -
trr. Fakat Cezvitlerin evladı baba 
karıyı koca aleyhinde casus olarak 
kullanmak ve her memlekette bir 
fesat şebekesi kurmak gibi hünerle
ri. başka başka şekillerde. fakat yine 
ahlakı ),kan birer teşekkül halinde 
yaşayıp durmaktadır. Milletler, işte 

ha yüzdendir ki diişmanlarının yal
nız orduları ile değil, Cezvitvari ara. 
larına sokulan unsurlarla da müca • 
dele etmek mecburiyetinde kalıyor-

lar. O halde evliyadan sayılan İgna
ce de Loyola'nın hakikatte eşkıya • 
dan olduğunu söylemek doğru olmaz 
mı? 

lskenderuna Tren 

Seferleri Y apdacak 

İstimlak muamelesi ikma! edilmi~ 
bulunan Taksim ile Ayaspaşn arn. 
sındaki caddenin etrafında bulunan 
binaların da dünden itibaren yıktı
rılmasına başlanmıştır. Bu saha, 
Cümhuriyet bayramıpa kadar tesvi
ye edilmiş bulunAC.Q].dır. 

Karabük katranları 

Sultanahmet sulh birinci ceza haki _ 
mi sorgusunu yaptı. Aleko kendisini. 
şöyle müdafaa etti: 

- Nişanımlz yapılacaktı. Elbisem 
fena idi. Nişan param da yoktu. Bu 

hayırlı işi bozmamak için Sabrinin 

elbisesini aldım, giyindim. Paltoyu 

bir yere rehin ederek para aldım. 

Nişanımız yapıldı. Bir kaç gün sonra 
bunları iade edeceğim. 

Hakim Alekonun ifadesinin doğ
ru olup olmadığını anlamak için şa • 
bitlerin çağırılmasına lüzum gördü, 
ve davayı talik etti. 

Ü~ ll'n~elt'!•- u~hJiamıay.:a 
Verildiler 

Karabük fabrikasında istihsal edL Ford müessesesinde kaçakçılık ya-

lecek katranları• İstanbuldaki asfalt panların hakkındaki tahkikat fezle -

inşaatında istimal ednip edilemiye. 

ceği Nafia Vekaleti tarafından tetkik 
edilmektedir. 

kesi beşinci ceza mahkemesine veril

miştir. Müessesenin bu işte alakası 

olmadığı ve kaçakçılık yapanların 

Salamon, İliya ve Arşer adlarında üç 
kişi olduğu anlaşılmaktadır. Güm _ 

Beyoğlunda yapılacak binalar 
Beyoğlu Halkevi ile Taksimde ya-

pılacak diğer binaların planlarmı ya.. rükler idaresi bu adamlardan beş 
pan İtalyan miman Vieti Violi, ftal. bin lira tazminat istemektedir. Mal

ların gümrük resimleri verilmeden 
yan hükumetinin müsaade etmeme. 

sinden dolayı şehrimize gelememek-

tedir. Mimar Belediyeye yazdığı bir 

kaçırıldığı söylenmektedir. 

16 Yaıında t=hrsız 
Polis, dün Süleyman isminde 011 

altı yaşında bir çocuğun elinde bir 
tomar kağıt para görmüş, şüphe üze. 
rine yakalamıştır. Sfüeyman: 

- Ben bu parayı sokakta bul -
dum. Demiştir. Biraz sonra ise para
yı Mahmutpaşada Emel isminde bir 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Erzurum Mebusu 

il' ..21!!!2! 

1. Müıtak'ın Mezarında 
ihtifal Y apddı 

Muharrir ve mebus İsmail Müştak 
Mayakonun, dün ölümünün yıldönü. 

müydü. Bu hazin yıldönümü müna
sebeti!"' merhunııırı ::ıilPc:i v~ ,:ı""'•1ft .. , 
tarafından, kabrinde bir ihtifal ya. 

pılınıştır. İhtifalde Üniversite Rek
törü Cemil Bilse!, edebiyat fakültesi 
dekanı Hamit Ongunsu, eski İstanbul 

valisi Muhittin Üstündağ ile merhu. 

mun ailesi, akrabası ve 200 kişiye 

yakın d:ıstları hazır bulunmuşlardır. 

Merhumun mezayasından bahsolun. 
muş, hatırası taziz edilmiştir. 

lstanbul Kaymakamları 
Arasında Değitiklik 

Şile kaymakamı Rebiinin Fatih 
kaymakamlığına, Fatih kaymakamı 
İhsan Sakızlının Şile kaymakamlığı. 
na, Geyve kaymakamı Sait Ali Yü

celin Eyüp kaymakamlığına, Eyüp 

kaymakamı Haşimin Geyve kayma. 

k~mlığına, vilayet seferberlik ~ubesi 

müdürü Nailin Silivri kaymakamlı. 

mektupta müsaade için İtalya hüklı. 
metine müracaat ettiğini, bu müsa
ade çıkar çıkmaz derhal İstanbula 
geleceğini bildirmiştir. Bu binalara 
ait olmak üzere İstanbulda hazırla. 
nan şartname dün Vali ve Belediye 
Reisine verilmiştir. Vali bu ~artna
meleri şimdilik muvafık bulmuştur. kızın çantasından aşırdığı anlaşıl - ğına, Silivri kaymakamı Ekremin se

Berlin, Afganistandan 

Pamuk Ahyor 

mıştır. Çalınan para 48 liradır. Müd-

deiumumilik Süleymani tevkil ettir

miştir. 

ferberlik şubesi müdürlüğUne nakil
leri hakkındaki emir dün kendilerine 
tebliğ edilmiştir. 

Dünkü Avrupa ekspresile birçl)k 
yolcu gelmiştir. Yolcular arasında A. 
tatürk köprüsü inşaatını tetkik et
mek üzere gelen 3 kişilik bir heyet
le 8 kişilik bir Alınan yolcu kafilesi, 
bir Alman kuryesi ve Almanyada 
tahsilde iken harpten sonra Belçika. 
ya geçmiş olan Necmi Şahin isminde 
bir Türk talebe bulunmakta idi. 

S ·u A L C EV A P 
S - Üniversite fen fakUltealnln riya• 

zlye 9ubeslne dinleylcl talebe olarak 
kaydedilmek istiyorum. Alırlar mı? 

C - Alırlar. Fakülte tedrisata başla
dığı zaman müracaat ediniz. .. 

8 - Orta okulu bitirdim, fıkat hu 
sene llaeye devam etmek lmkinını bu
lamıdım, gelecek sene askeri liselere 
girebilir miyim? 

C - Girebilirsiniz. Fıı.kat bu bir sene 
zarfında kendi kendinize ortnmektep 
son sınıf derslerine yine çalışmalısınız.. 

bede staj görerek meleke kesbetmeniz 
lazımdır. 

* DİKKAT: 
1 - Cevap verilmesi arzu edi

len sualleri ihth·a eden mektuplar 
doğrudan doğruya "Sual ve Cevap 
Muharriri" ne yazılmalıdır. 

2 - Sarih adresi ve imzayı ih· 
tiva etmeyen, samimiyetinden 
şiipheye düşiilen ve gizli maksat -
lara matuf olduğu hissini ver~n 

sualler cevapsız kalmıya mahkt\m. 

Atatürk köprüsü inşaatını tetkik 
için gelen mühendisler, köprii inşaa. 
tının hitama erdiğini, fenni muaye
nesini yaptıktan sonra köprüyü Be
lediyeye teslim edeceklerini, Cüm. 
huriyet bayramında köprünün küşat 
resminin yapılacağını bildirmişler. 

dir. S - 17 yaşındayım. l Jkmektep. mezu- dur. Bu sebeple bu kabil sualtcr 
Ekspresle Afganistana gitmekte o- nuyum, gazeteclllk yapabillr miyim? yazarak zahmete katlanmamah. 

lan bir Alman heyeti daha gelmiştir. C - Gazetecilikten maksadınız ne? Sual ve Cevap Muharririni de bey· 

H t 
· · G p 1 Af · t d Gazete alıp satmak ise bunun için tah· eye reısı . oso , ganıs an an. hude işgal etmemelidir. sile lüzum yoktur. Yok, eğer muharrir-

pamuk almıya gittiklerini, orada iki Uk, muhabirlik, muhbirlik gibi işlere 3 - Mektupla cevap verilmesi 
sene kalacaklarını ve pamuk ziraati- ' özeniyorsanız daha çok, hem pek çok istenildiği takdirde sual soran taş-
nin ıslahı ile meşgul olacaklarını okumanız, hiç değilse liseyi bitirmeniz, rada ise 6, şehir dahilinde ise üç 
söylemiştir. Alınan mütehass1sının lisan öğrenmeniz lfmmdır. MO.rettiplik kuruşluk posta pulu göndermcli-
söylediğine göre Afganistandan her veya makinistlik gibi ihtisasa lüzum dir. Pulsuz gönderilen mektupla. 

10 000 k 1 k ·· gösteren şubelerde çalışmak istiyorsanı~ sene . ton pamu a ma mum. . nn cevapları mahzar göriilmezsc o zaman da hiç değilse orta tahsilinizi 
kün olacaktır. Türk pamukları kali. bitirmiş olmanız ve bir iki sene bu şu- gazete ile verilecektir. 

Daltili piyaaa 
Dün piyasamızda satışlar ebemmi. 

yetli değildi. Yirmi beş vagonu top
rak ofise ait olarak 47 vagon buğday 
gelmiş ve normal fiyatlarla satılmış. 
tır. Kuşyemi 4.20 kuruşa kadar yük. 
selmistir. 

Ram madde kıymetleri 
İthal olunan ham maddelerin mik

tar ve kıymetleri ve bu maddelerin 
memlekette işlcminceye kadar kıy
metini arttıran amiller mıntaka ik
tısat müdürlüğünce tesbit edilmiş. 

tir. Mevcut stoklar dahi hazırlanan 
raporla birlikte İktısat Vf! Ticaret Ve. .... ---··-.......... _ rı-·-----··· ..... 'fl .......... 
mıntaka müdürlüğü de bu işe :ıit bir 
rapor hazırlamış ve göndermiştir. 

Romanyadan satın alınan bin ton
luk bir parti benzin dün limanımıza 
getirilerek alakadar firmalara tes. 
lim edilmiştir. 

Tenzilatlı tarifeye tabi tutularak 
piyasamıza üç bin kiloluk bir parti 
matbaa mürekkebinin ithali için hü
kumetten müsaade istenilmiştir. 

Kahve liyatları yükselmiyor 
Kahve tüccarlan mıntaka ticaret 

müdürlüğünde bir toplantı yapmış. 

lardır. Bu toplantıda perakende ve 
toptan kahve fiyatlarında görülen 
yükseklik nisbetleri hakkında ken
dilerinden izahat alınmıştır. Ticaret 
Müdürlüğü Brezilya kahve şirketinin 
evvelce getirttiği bütün kahvelerin 
tüccarlara verileceğini ve şimdilik 

kahve ihtiyacımızın temin edilmiş 

bulunduğunu söylemiştir. Fiyatlara 
gelince, 31 ağustos tarihindeki fi. 
yatlara yüzde üç zammetmek sureti. 
le satış yapılması ve bu fiyattan faz. 
laya kahve satılmaması kararlaştırıl
mıştır. İkinci ve uçuncü ellerden 
kahve istiyecek olanların spekülas. 
yon yapmıyacak tanınmış fıirmalar 
olmasına dikkat edilecektir. Toptan
cılar, sattıkları kahvenin miktar ve 

, fiyatını her ay ticaret müdürlüğüne 
bildireceklerdir. Eu suretle ticaret 
müdürlüğü kahve satışlarını müra. 
kabe edecektir. 

Amerikahlar Tütün 
Alacaklar 

İzmir - Tütün piyasasının ny so
nunda açılacağ1 anlaşılmaktadır. Bir 
Amerikalı tütün firmasının müdü. 
rü. eğer fiyatlar iyi olursa, geçen se. 
neki kadar mübayaa yapılacağını 

söylemiştir. 

Geçen sene Amerikan kumpanya. 
lan, Ege ve Samsun mıntakalann

dan on beş milyon kilo kadar tütiin 
aldıklarından bu sene de ayni mik. 
tarda alacakları tahmin edilmekte
dir. 

Florya Seferleri Kaldırıldı 

Ankara Caddesinde 
Bir Kaza 

Şoför Ziyanın idaresindeki 3569 
numaralı kamyon Ankara caddesin' 
den geçerken şoför Hidayetin idare• 
sindeki 2005 numaralı otomobile 
çarpmıştır. Bu sadme ile yaya ka~ 
dırıma çıkan otomobil seyyar satı• 

cı Aliye çarparak bacağından hafif• 
çe yaralamıştır. 

c.a.-.ı n .... _ ... _ _.__ ft!~-·.!~ 

Üsküdarda Açık türbe sokağınd9 
oturan 18 yaşında Vehbi maç seyret• 
mek üzere Şeref stadının duvarı• 

na tırmanmış, ve 7 metreden yere 
düşerek muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmıŞtır. 

----ıo----

lnkılGp Kütüphanesinde 

Tarih Sergisi Açlldı 
Beyazıt medresesinde kurulan ifl• 

kılap müze ve kütüphanesi bugündeıi 
itibaren Türk Tarih Kurumu tarıv 
fından şimdiye kadar basılan kital" 
ları, broşürleri ve mecmuaları ziyl' 
retçilere teşhire başlıyaca.'lttır. Burll' 
da Türk tarihinin ana hatları adile 
neşredilen yetmiş kadar kitap, TUrl' 
tarih kongresinde okunan tezler aY' 
rı ayrı camekanlar içinde ve üç seri 
halinde ziyaretçilere arzedilmiştit• 
Bunlar yalnız kurum mensupları 11• 

rasında neşredildiği için birçoklarıııJ 
herkes biliyorlardı. Dört cilt Tüt1' 
tarihi, Yakın şark, Mısır tarihi, /.' 
nadolu beylikleri gibi kurum tarı• 
fından itina ile ve renkli olarak bil' 
sılan kitaplar da burada toplanınıt' 
tır. Şimdiye kadar çıkan belletenlet6 

de ayrı bir camekan verilmiştir. m' 

TAKViM ve HAVA 

10 llkteırin 1939. 
S A L 1 

10 uncu ay 
Arabi 1358 
Şaban: 26 

Gün: 31 

Güneş: 6.05 - Öğle: 
İkindi: 15.12 - Akşam~ 
Yatsı: 19.09 - imstık: 

Hızır: ıss 
Rumt: 1355 

Eylt'.'11: 27 
12.01 
17.311 
4,27 

Hava Vaziyeti ___, 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan ~11 

nan malümata göre, ha\•a yurdun cerıı.11' 
şark! Anadolu bölgelerinde bulutlu. dl~ 
bölgelerde kapalı ve yağışlı geçmiş, r ııJ. 
gar, Trakya ve Ege bölgelerinde gııt~ 
diğer bölgelerde umumiyetle cenubi ıs 
kametten orta kuvvette. Trakya, KocıJe1 
Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde ku'1"',,. 
11, Marmara, Ege denizlerinde lodo~ts 
Karadenizin garbında karayelden fırtı 
şeklinde esmiştir. 

Dün İstanbulda hava, kapalı, oraJll 
fırtınalı geçmiş, rüzgtır cenupt'ln sanl1 Toprakkale ile Payas arasında iş. 

leyen trenle rin İskenderuna kadar 
gidip gelmeleri için yeni bir tarife 
hazırlanarak tatbik mevkiine kom.;l. 
muştur. 

te itibarile Afgan pamuklarına mü- ,._ ____________________________ _. 

Mevsim dolayısile Çekmeceye ka. 
dar giden günlük Florya tren sefer
lerinin Yeşilköyden sonra Çekmece. 
ye gitmesine ihtiyaç kalmadığından 
bu trenler Yeşilköye kadar giderek 
Sirkecive döneceklerdir. 

7 - 10 metre hı7.la esmiştir. Snat 14 de tııı 
tazyikı 1006,6 milibar idi. Stihuııet en yil ~ 
sek 23.1 ve en düşük 15.7 santigrat olıı' 
ka?dedllmisfü. 

reccahtır. ,ı 
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rJLiGüNjl 
Büyük. Küçük 
Bitaraflar 
Ve Sulh Taarruzu 

Yazan: ômer Rı11tl. DOGRU L 

A vrupanın üç büyük devleti 
harp ediyor. Bunlardan A~ -

nıanya bir tarafı, İngiltere ve Fran
sa ikinci tarafı teşkil ediyor. Bu har. 
be karşı seyirci kalan devletleri iki 
kısrna a~ ıra biliriz: 

Büyük bitaraflar ,.e küçük bita. 
raflar. 

Rusya, italya, Amerika ve Japon
Ya büyük bitaraflar zümresini teşkil 
ediyor. 

Japonya, Avrupa harp sahasın -
dan çok uzak bulunduğu ve kendisi 
büyük bir harp ile uğraştığı ve bu 
harbi yaptığı sırada bir kaç devlete 
karşı vaziyetini kollamak mecbu.ı:i -
Yetinde olduğu için onun Avrupa 
harbiyle uzaktan, yakından alaka -
dar olmak istemediğine hükmediJebi 
lir. 

Amerika da nisbeten uzaktadır. 

Fakat Japonya kadar değildir. Çün· 
kü Atlas Okyanusu, eski büyüklü • 
ğünü muhafaza etmiyor ve tayyare
ler bu koca ummanı da küçültmiiş 
bulunuyor. 

Amerika, 1914 Cihan Harbine iş
tirak etmekle· icabında bitarafhktan 
tanıamiyle çıkabileceğini göstermiş 
olduğu için bugünkü şartlar bu ha
disenin tekerrürüne mani ise de A • 
nıerikayı bir Avrupa devleti sayma. 
ğa mani değildir. Çünkü Amerika, 
Avrupa işlerine maddi kunetlerini 
de, manevi kuvvetlerini de kullana -
l"ak müdahale edebilecek vaziyette · 
dir. Nitekim onun bitaraflık kanunu 
nıeselesi, silah ambargosunu kaldır· 
nıası veya kaldırmaması Avrupa mu 
kadderatı He, Avrupadaki muharip 
tarafların galibiyet ve mağliibiyetile 
l'ak-ından alakadardır. Onun için A· 
nıerikayı büyük bitaraflarm başında 
saymak yanlış olmaz. 

Rusya da Avrupa harbine müda
fuila "frt>tC VÖrÜnmek}e hP1'~hPP • hJJ 

anaıe her ~eye ragmen, sıyasl 

sahaya münhasır kalmış ve tecavüzi 
hir mahiyet almamış olduğu için, o. 
nu da bitaraf kalmıs saymak lazıın. 
dır. ~ 

İtalyaya gelince, bu devlet Sov· 
Yet Rusya gibi siyasi bir müdahale • 
de dahi bulunmamış ve bitarafüğını 
tarnamiyle muhafazaya çalışmıştır. 

* Avrupa ve Amerikanın bu üç bü-
Yiik devleti bitaraf(ık]arını muhafa
za edegeldikleri ıçın Almanyanm 
~aptığı sulh taarruzu karşısında bil-

lssa bu devletlerin sulh teşebbüsü. 
:~ önayak olmaları, ''e muharip üç 

1 
lıl·ük devleti barıştırmağa çalışma
llrı lazım gelirdi. 

h Fakat bu üç bita-raf devletin de 
11 teşebbüsü Üzerlerine almamak is· 

tedikleri apaçık görülüyor. 

Rusya \"e İtalyanın teşebbüsü ü· 
Zer} • J 
1 

erıne almama nrmın sebeple.rini 
lc~v.zih etmek mümkündür. Çünkii i
d 151 de yapılacak sulh ile alakadnr-

TAN 

Almanya Ve 
Sovyetler 
Arasında 

---o-

Ticari Mübadeleye 

Küçük San' atlar 
Kanunu Lô.gihasz 
Son Şeklini Aldı 

Yeni ~ Çek 
/ 

Hükumeti 
İş Başında 

-0--

Hükumet 1916 daki 

Derhal Başlanıyor 
Riga, 9 (A.A .) - Resmi bir Sovyet 

tebliğinde bildirildiğine göre, 8 ilk. 
teşrinde he~'< komiserleri meclisi re. 
isi Molotof, iktısadi meseleleri görüŞ
mek üzere Almanya hükumeti tara
fından hususi surette gönderilmiş o. 
lan Ritter ile Alman iktısadi heyeti. 
nin reisi Chnurre'u kabul etmiştir. 

Layihada Himaye, Teşkilat ve Cezai Hükümlere 

Ait Kısımlarda Yeni ilaveler Yapıldı 
Yerinde iş Görüyor 
Paris, 9 (A.A .) - Muvakkat Çe

Görüşme esnasında Almanya harL 
ciye nazırı Von Ribbentropun son 
Moskova ziyareti esnasına~ tesbi! e
dilen iktısadi programın iki defada 
süratle ve geniş mikyasta tatbikına 
karar verilmiştir. 
Diğer cihetten Sovyetler Birliğinin 

derhal Almanyaya iptidai maddeler 
göndermeğe başlamasına ve Alman. 
yanın da mukabilinde Sovyetler Bir. 
liğine mal sevketmesine karar veril
.miştir. 

Almanlar ve Arap clüny4't 
Paris, 9 (A.A.) - "Havas,,: 
Düı?yanın bütün büyuk Arap ga

zeteleri Alınan emperyalizmine kar. 
şı Fransa ve İngiltere tarafını tut. 
maktadırlar. 

Arap dünyasına "Mücadelem,, ter
cümelerini ve büyük müstemleke 
devletleri aleyhinde beyannameler 
yayan Alman propagandası bir k&e 
daha akim kalmış ve Alınan - Sovyet 
beraberliği bunu ancak teşdit eyle. 
miştir. 

Fransız ve İngiliz imparatorluğun
da sadakat tezahüratı birbirini takip 
eylemektedir. 

Erzurum Demi ryolunun -':!'·····- ...... -~11111 
Ankara, 9 (TAN) - Erzurum de.. 

Ankara, 9 (TAN Muhabiri bildiri. 
yor) - Büyük Millet Meclisi Dahili
ye Encümeni, küçük sanatler kanu. 
nu projesi üzerindeki tetkiklerıni bi
tirmiştir. Yapılan tadillerden sonra 
layiha, ilk şekline göre farklı esasla
n ihtiva etmektedir. 

Yeni esaslara göre layiha küçük 
sanatların tarifini şu şekilde yap. 
maktadır: "Bir ust:ının tek başma 

veya ondan az çırak ve kalfa kullana. 
rak çarşı ve pazarlarda veya husu~i 
imalathanelerde el emeği ve !htisası
nı kullanarak yaptığı sanate küçük 
sanat denmektedir." 

Bir kimsenin küçük sanat erbabın. 
dan sayılabilmesi için o kimsenin sa
natı, kendi mesuliyeti altında ve ken
di nam ve hesabına sahşa çıkarılacak 
eşya ve iş yapmak Ü2':ere kullanılma. 
sı şart olacktır. Layihadaki hüküm
ler. ancak bunlar hakkında cari ola
caktır. Evlerde aile fertlerile yapı. 
lan sanatler ev ve el sanati olup bun
ların icrası hiçbir kayıt ve şarta tabi 
tutulmıyacaktır. 

Layihaya göre herhangi bir sana
ta çırak olarak girebilmek için en az 
on iki yaşında bulunmak lazımdır. 

Çalıştığı sanatin grup veya şubesi. 
ni t;eğiştirmek isteyen çırağın esl<l 
sanatında geçirdiği çıraklik müddeti 
bir seneden fazla olduğu takdirde 
vaziııyeti yeni sanat Çıraklık müddeti
ne mahsup edilecektir. Askere alınan 
çıraklar, askerliklerini aynı sanat şu
besinde g~irdikleri takdirde bu müd-
_._~ 

Çalıştıklan sanatte çıraklık müd- koslovak hükumetinin 1916 seneı:in. 
detlerini bitirenler veya çırak kursu de toplantılarını yaptığı Bonaparte 
ve mektebini ikmal edenler kalfa im- sokağındaki eski evde Edvard Benes 
tihanına gireceklerdir. Bu imtihanda bir nutuk söylemiş ve ezcümle de. 
muvaffak olanlara mahalli Beledtye miştir ki: 
dairelerince kalfalık ünvanını veren "Manevi ve insani noktai nazardan 

bir vesika verilecektir. Kalfahk eh. bizim için en kıymetli ne varsa tem

liyetini kazandıktan sonra bulunduk- sil eden Fransa ile ayni safta tekrar 
lan sanate, bu layihanın tatbi~·ına ait çarpışacağız, tekrar galip geleceğiz 

nizamname ile tayin edilen müddet' ve demokrat cümhuriyetimiz. tekrar 
kalfalık cüzdanlariyl~ isbat edenler yaşıyaeaktır." 
ustalık imtihanına girebileceklerdir. 

Bu imtihanlarda muvaffak olanlar 
imtihan komisyonundan alacakları 

şahadetname ile kültür bak.·mlığınca 
usta yetiştiren sanat okulu rılarak 

kabul edilen resmi mekteplerden ve

ya bu derecede hususi mekteplerden 
mezun olanlar şahadetnameleri ve 
bir sene staj yaptıklarına dair aldık. 
ları vesikalar ile bulundukları yer 
Belediyesine müracaat ederek birer 
ustalık cüzdanı alacaklardır. 

Kanunun şümulüne giren sanat
karlar kendilr1rine mahsus bir teşki
lata bağlanacaklardır. Bütün küçiik 
sanat erbabının bu teşekküllere gir. 
mesi mecburi: olacaktır. 

Layihada birsok cezai hükümler 
vardır. 

Kanunun yürürlük tarihinde çırak 

ve kalfa kullanan ustalar meriyet ta. 
rihindcn itibaren altı ay içinde puL 
suz bir beyanname ile bulundukları 
mahallin Belediyesine müracaat ede
rek kendilerini, çırak ve kalfalarını 
tescile mf'Chul bıılıınmaktadırlar _ 

Ceza Kanununda 
Değişiklikler 

Ankara, 9 (TAN Muhabiri bildiri-

miryolu'nun küşat resmi bu ayın yir
misinde yapılacaktır. Bu merasime Meclisin Dünkü· Müzakereleri 

yor) - Ceza kanununun mevkii me. 
riyete vazına müteallik 825 numa
ralı kanunun 29 uncu ~addesine bir 
fıkra ilavesine dair kanuıı layihasuıı 
hükumet Meclise gönderdi. Kanunun 
mucip layihasında şöyle denilmek
tedir: Layihada zikredilen ceza ka
nunu maddelerinde yazılı cürümlere 
ait davaların asliye ceza mahkeme
lerinde görülmekte olduğundan bu 
cürümlerden dolayı alakalılar uzak 
mesafelerde bulunan asliye mahke_ 
melerine gitmek mecburiyetindedir
ler. Kesretle vukua gelen bu gibi da
valarda davacı, maznun, şahit gibi 
sıfatlarla alakalı bulunan müteaddit 

kimselerin iş ve güçlerini bırakarak 
asliye mahkemesi teşkilatı bulunan 
yerlere gidip gelmeleri kendilerini 
mutazarrır edeceği gibi işlerinin de 
gecikmesine sebep olmaktadır. Bu 
gibi hallere meyda!l vermemek için 
asliye teşkilatı bulunmayan yerlerde 
bu mahkemelere ait muayyen bazı 
vazifelerin sulh ceza mahkemeleri 
tarafından görülmesini teminen mez. 
kur kanuna bir fıkra eklenmesine lü
zum ve zaruret hasıl olmuştur, denil
mektedir. 

Erzurum, Erzincan, Kars, Gi.imüşha_ Ankara, 9 (A.A.) - B. M. Meclisi, 
ne, Trabzon mebusları, tamamen iŞ- bugün (dün) Mazhar Girmen'in baş.. 
tirak edecek ve Sadettin Uraz (İs- kanlığmda toplanmıştır. 
tanbul), Cevdet Kerim ( Sinop), İs- Celsenin açılmasını milteakip söz 
temat Özdamar (Eskişehir), Besal A.. alan Maliye Vekili Fuat Ağralı, bl.ri 
rıman (İzmir), Hayrettin Uran (Ba. milli müdafaa namına gelen harp 
lıkesir), Refik İnce (Manisa) da ayrı.. techizat ve levazımının gümrük res-
ca bulunacaklardır. · ·ıe · · · 1 d B d b k . mı ı saır vergı ve resım er en mu. 

un an aş a daha bırçok zevai, af tutulmalarına diğeri de göçmen. 
davetli olarak bu merasime işt.trııK 1 ·· ht 'üt il t h • k 
ed kl d

. ere ve mu aç ç ç ere o umıu 
ece er ır. kl'k 1 ak·· ·1 700 b" 

j • ve yeme ı o ar uç mı yon ın 

talyanın y enı liralık buğday yardımı yapılması hu-
ispanya Sefiri . susunda hükumete verilen kredinin 5 

Burgos, 9 (A.A.) - Yeni ltalya milyon liraya iblağına ait kanunla
sefiri Gambara dün itimatnamesini rın ruznameye alınarak müstacelen 
General Franco'ya vermiştir. Se- müzakere edilmelerini istemiştir. 
fire askeri merasim yapılmıştır. Me. Meclis bu talebi tasvip ederek mez
rasimden sonra Franco sefirfo görüş kiı.r kanunları müzakere VP kabul ev. 
müştür. !emiştir. 

Bundan sonra mütehassıs doktor_ 
lar, kimyagerler ve sair sıhhiye ıne
murlarnın vesika, ruhsatname ve şa.. 
hadetnamelerinin tescil har~larına a. 
it kanunun ikinci müzakeresi yapıla. 
rak tasvi\) edilmiştir. ~ 

Merkezi Pariste olmak üzere bey
nelmilel şarap ofisi teşkiline dair o
lan mukaveleye iltihakımuı: hakkın. 
daki kaınunun müzalı eresinde söz a
lan hatipler bu ofise iltihakımızın te

----<•·----
Bitarafhk Kanunu 

Vaşington, 9 (A.A.) - Bitaraflık 
meselesi hakkında rey verildiği za
man hükumet zaferi kazanacağın. 

min edeceği faydaların nelerden iba- dan emin görünüyor. 
ret olduğunu ve bu iltihakın afyon 
tneselesinde olduğu tarzda zararlı fe. mek kabil olduğunu da ilave eyle. 
dakarlıkları mucip olup olmıyacağı. miştir. Ancak meselenin bir kere de 
nı sormuşlardır. ziraat encümeni tarafından müzake_ 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili. bu resi muvafık görülerek gelecek pa
suallere ayrı ayrı icap eden cevo.pla- zartesiye toplanılmak üzere ictimaa. 
rı vermiş ve icabında ofisten çekil. I nihayet verilmiştir. 

trlar ve o sulh içinde mesele ve cla;a. sahibi olduklarını gösteriyorlar.' HADİSELERİN iÇYUZU 
r·~kat Amerika böyle değildir. Ame- • 
l"'anın i~e .müdahale etmemesinin Almanyada laatik buhranı had bir •af haya var· mahimatın ipucunu teşkil eden tafsilatı da vermiştir. 
:~hebi, Almanyaya karşı beslenen i,: mıştır. Bu yüzden· bütün mekteplerde çocuklar 9 * 
ınıatsızlıktır. Ve Amerika efkarıu· tarafından kullanılan laatiklerin toplanmaa ka. Alman gizli polis teşkilatının Romanyadaki laa-
=~iYesinin tecavüz siyasetine kar· rarlQftınlmıştır. Mekteplere gönderilen tamimde liyeti hiç de iyi görülmemektedir. Calinescu'nun 

oııterdiği nefrettir. laatik kullanmıyacak olan çocuklann yazılanm katlinden sonra, 29 EylUl tarihinde Rumen Bas-
suı:~t~ce şudur: Biiyük bitarafiar daha fazla dikkatle yazacaklan bildirilmektedir. vekili Argentionu'nun çiftliğinde esrarengiz bir 

ışıne karışmak istemiyorlar. yangılf çıkmaaı, Romanyada büyük bir hiddet 
i O halde kiiçük bitaraflar mı bu * J B R 
Şe k uyana ırmıştır. u yangın, us ya ve Almanya ara-

arışıp sulhii başaracaklar? 1 ~ Mareşal Göring, Nazi fırka merkezine mensup olup d l .. 
h ?una da imkan yoktur. Çünkii ta, Alınan - Sovyet anlaşmasına muhalif bulunanları aın a nota ar teatisıne de sebep olmuştur. S~v-
i!'.~·tş küçük bitarafların kudret ve fırkadan çıkarmıya karar vermiştir. Bu arada Göbelsin yellerin ağır baamaları üzerine Alman Gestapo. 
ta 

1 aatıeri fevkindedir Kudret ve isti ı ismi geçiyor. Yapılan tahkikat neticesinde Alman Na. suna bundan •onra Romanyada hiçbir harekette 
)·a~leri fevkinde oldulh1 için bu işe zi şeflerin~n servetleri hakkında neşriyat' yapan meş. bulunmamaaı katiyetle emrolunmuştur. 
hır. aşmaları hadlerini bilmemek o- bur Amerıkan muharririnin nerelerden malt\ınat aldı. * 

ğı da anlaşılmıştır. Söylenildiğine §Öre, Göbels'in, fır- • llitlcr. ~trafında lıulunanlara Ribhentrop hakkında acı 
~a O halde mesele doğrudan doğru • kadan çıkarılması sebeplerinde'n birisi•bu mest-ledir. ~ikayetlerde hulnnmuştur. Çünkü Ribbentrop Alman 
ha ~tıharip taraflara kalıyor. Mu • Zira tahkikattan anlaşıldığına göre, Nazi şeflerinin ".er. sulh teklifinin kabulü muhakkak olduğunu Führcr'e f>!-
.. rıpJer· k . k . " 
ohUrg .. ın atı ararı ısc yarın veya vetleri hakkında ifşaatta bulunan kimse, Göbels'in ka

4 
ınin etmiş bulunuyordu. Londra ve Parisin aldığı vazi. 

. un anlaşılacaktır. rısı Frav Magda'dır. yeti gö.zönlinde tutan Führer, bir aralık bu sulh teklifi. 
Şıl'lıdik• .. .. .. 1 • • 1 

ı-1 ... h 1 gorunuş er ıse bu kal'a _ M d I d k d ah m yapma d:ın bile vazgermek istem.is. fakat yine Rib-., ag a, geçen er e, a ın baplariyle konuşurken, bir :ıı 
~or arp lehinde olacağını gösteri . bcntrop'un dediğini yapmıştır. 
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•• HARP~'FiK.RALAii··ı 
.Mont Parnas'da i 
P ariste sanat hayatının en belli 

başlı merkezi sayılan l\Iont 
Parnas, çeşit çeşit nazariyelerini, çc· 
şit çeşit ihtilUlannı bir tarafa bıra
karak memlekete müfit olacak işler 
yapmağa başlamıştır. 

Kübistler, sürrealistler, fütürist· 
Ier, modernistler Fransız ordusunun 
ressamları sıfatiyle vazifelerini ya • 
pıyor ve kirmızı, Yt;şil, mavi, renk ·. 
lerle kamuflajla düşmanın gözlerini 
boyuyorlar. 

Düne kadar vuzuhtan uzaklaş • 
mayı ve anlaşılmaz resimler çizme~·i 
sanat gayesi tanıyan ressamlar, şinı· 
di de diişmanın hedeflerini karart • 
makla, yine vuzuhsuzluk yapıyorlar. 

Daha başka ressamların vaziyeti 
bambaşkadır. 

Fransızlaşmış bir Lehli olan 1"<-'S

sam Kisling güzel resim yapmakla 
meşhurdu. Kisling iki hafta önce fır
çalarını bırakmış Sen nehrinin son 
kıyısına veda ederek ~azistlerle dö
vüşmek üzere hareket etmişti. 

Fakat ordu mahafili ressamı ceı>· 
heye göndermek istemedi ve onu 
kendi tabiriyle l\fajino hattında de
ğil., nıetro hattında kullanmak,, is4 

tedi. 
Çünkli, KMlng ''atan müdafaası 

kolordusunda yeraltı istasyonunun 
muhafızları arasındadır. Halbuki 
kendisi sulh zamanında bir defacık 
olsun bu hattan istifadeyi düşünme· 
mişti. Sebebi de gürültüden kaçması 
idi. 

Bütü:a Mont Parnas, bugünlerde 
yepyeni bir renk almış bulunuyor. 
Çiinkü bütün ışıklar sönmiiş yahut 
donuklaştırılmış bütün pencereler 
koyu maiye boyanmıştır. Buna rağ
men :\font Parnas'ın kahYehancleri 
hani harıl çalrşmağa devam ediyor. 
Fakat müşterilerbt kılığı, kıyafeti 

değişmiştir. Eskiden buraya de\·am 
edenlerin kimi uzun saçlı, kimi sa • 
kallı, ço~ ise üstüne başına karsı 

laCtbali kimselerdi. Bugün hepsi de 
askeri elbiseleri içinde eayet mun
tazam ve gayet şıktırlar. 

Mont Pardı aşıklar, karanlıklar 

içinde yüzen taraçaları, daha elveri~
li buluyorlar. Sonra bu karanlık &a~ 
natkir askerlerin de işine geliyor. 
Çünkü askerlere nihayet dokuzdan 
sonra içki verilmesi yasak olduğu hal 
de, dost garsonlar saat on bire kadar 
bunlara hizmet · edi~·or \'e o zaınım 
bütün kah\·elıaneler kapanıyor. 

* Gaz Maskes1i ve Sakal 

Gaz maskeleriyle gezmek İngiJ 
teredeki sakallıları bü~'i.ik bir derde 
düşürmüştür. 

Çünkü sakallılar. maskeyi taktı
lar mı sakallarını ne yapacaklannı 

şaşrrıyorlar. 

Mesele sakalını yorganın a!tına 

mı almalı, yok.'la yorganın dı~ıncla 

mı kalmalı meselesinin tıpkısıdır. 
ingilterede sakallılar bir heyli 

çoktur. Bunların bir kısmı. kilise ri· 
cali de dahil olmak iizcre, sakallorı
nr tıraş ederek bu dertten kurtul -
muşlardır. Fakat sakallı kalmak hu
susunda ısrar edenler ancak bir ka· 
dının himmetiyle kurtulmuşlardır. 

Bu kadıncağız, kocasının sakalını 

feda etmesine razı olmıyarak dahi • 
yane bir çare bulmuştur. Bu kadın 
Reggy Pollard'dır ve bulduğu çare 
de şudur: 

''Sakallarını feda etmek isteme -

yen kimseler dört firkete alarak 

bunlarla sakallarını kıvmrlar ve çe
nelerinin altında sımsıkı tutarlar. 
Sonra sakallarım gaz maskesinin i· 
çine alırlarsa hiç bir arızaya uğra • 
mazlar.,, 

Ba~·an Reggynin bulduğu bu ça
re, Taymis gazetesinin bir başmaJrn· 
lesinde yer bulmuş ve Tayıııis, bir 
çare bulunnıasııu beklemiyerek sa -
kallarını feda edenlerin herhalde 
!;Ok üzüleceklerini anlattıktan sonra 
sakallarını bn şekilde kı\'lrmağa alı
şanların maskeleri çıkardıktan sonra 
eski Asiirlilere benzeyeceklerini ila
ve ediyor. 

harp çıkmasından, ve bu harbin fena bir netice verme. 

~=========== sinden, Nazi şeflerinin şahsen müteessi; olnııyacakla. Mu1Bolini tamamen ve* münhaııran ltalyanın Fındık ihracatımız 
Paris Sefirimizin rını söylemiş, ve: 9 menfaatlerini gözeten bir politika takibine ko- Trabzon, 9 (A.A.) _ Fındık fiyat. 

l=>ar·Miihim Temasları "-Onlardan her biri bugün nıilyonerdirler!., demiştir. yulmuftur. Hitler hegemonya.şı ise ltalyan men. lanndaki noksanlık yüzünden birçok 

eıÇİsi 73 ~· (A.A.) - Türkiye Büyük "Üstelikte, hu paralann emin yerlere yatırılmış sağlam faatlerine aykırı düşmeğe başlamıştır. Bu itibarla kyabancı memleketlerden talepler VU-

baıadie: .;ç ~rkin, bu hafta zarfında paralar olduğunu ispat etmek için, orada bulunan ka. /talyada çelik pakttan ayrılmaya doğru kuvvetli l'u bulm~ktadır. Avrupa, Amerika 
~Ülftk ı e ikt defa uzun ve samimi dınlara, meşhur Amerikan muharririnin ele geçirdiğ\ bir meyil vardır. ımanlarına vapurların muntazam se-

atıarc1a bulunmustur. ··------;.........;;... ___________ .:...;~...::::::ı:.~:.z.:.-------------=::...:::.:::.:.~,;::.::.:;, ________________ ! fer yapmaları fındık ihr11eatımızın 

artmasını t@mfn edecektir. 
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.iNGiL TERENİN iÇYüZü 

Hava Manevrasında 
Görülen Tuhaf /ıklar 

INGİLTEREDE ortalığın zifiri 
karanlık olduğu sırada yapı -

lan hava taarruzu tecrübeleri ve 
manevraları esnasında bir çok gü -
lünç hadiseler vukubuluyor. Mesela 
bir kurşun isabetiyle veya gaz kok
lama yüzünden yere düşen yaralı -
!ardan biri olduğu yerde yatmış, 

beklemiş, kendisini kurtarmak için 
bir gelen giden bulunmadığını gö -
rünce kartının üzerine "bekledim. 
Bekledim. Yarım saat geçti. Evime 
gidiyorum artık!" sözlerini yazmış 

ve evine gitmiş. ....... 
B İR DEF ASINDA da yaralı far. 

zolunan zat bir doktormuş. 

Sıhhi imdat süratle yetişmiş, dokto
ru sıkıfıkı bağlamışlar ve hastaneye 
gitmek üzere sedyeye yüklemişler. 

Sedyeyi götürenler karanlıkta bisik
letle giden bir çocuğa çarpmışlar, ço
cuk sahiden yaralanmış. Yaralı oldu
ğt.ı mefruz doktorun yardımından isti 
iade icabetmiş. Fakat doktorun bağı 
o kadar sıkı bağlanmış ki yardımı 

çabuklaştırmak için bağları kesmek
ten başka çare bulunamamış. 

Yardım yapıldıktan sonra yaralı
lar sedye ile tekrar hareket etmiş, 

:fakat hastaneye vardığı zaman has
tanenin demir kapılarına çarpmış ve 
yaralılar müthiş bir sarsıntı geçir • 
mişler. 

Meğer hastane memurları hava 
akını tecrübesi yapıldığının farkın -
da değillermiş. ..... 

INGİLTERENİN köy ve kasa -
balarında bu sırada en büyük 

rahatsızlığı geçirenler, sakallılardır. 

Bir sakallı bir meclise girdi mi her
kes birdenbire susmaktadır. Sebebi, 
İngilterede yakalanan bir casusun 
sakallı olmasıdır. Bu yüzden herkes 
sakallılardan şüphe eder olmuştur. 

Hele sakal bırakan bazı muharrir -
lerle ressamlar, sakalları yüzünden 
bir hayli rahatsız olmaktadırlar. 

Çünkü bunları görenler, casus gör -
düklerine dair haber veriyor ve ma
halli makamat da takibat yapmağa 
mecbur oluyor. 

*** 
1 NGİLİZ • Alman dostluğunun 

malikaneleri civarında ikamet eden 
66 çocuğun iaşesini deruhte ettiğini, 
tayyare imalatını arttırmak için hiç 
bir gayreti esirgemediğini, şimali !r
landada bulunan hususi tayyare ka
rarkahıru hükumete verdiğini, karı
sının bilhassa gıda maddeleri istih -
salini yükseltmek için uğraştığını. 

oğlunun tayyare dafi toplar kıtasma 
mensup olduğunu ilan etmiştir. 

*** 
1 NGİLİZ radyolarının hava ra. 

por larını neşretmediklerini 

yazmış ve sebeplerini de izah etmiş
tik. Maksat, düşman tayyarelerinin 
hava raporlarından istifade etmele
rine mani olmaktır. 

Bu münasebetle şu hikayeler an
latılıyor: 

1914 Cihan Harbi sırasında, ha
va vaziyetinin ehemmiyeti anlaşıl -
mamış olduğu için hava mütehassısı 
sıfatıyle İngiliz ordusunda gönüllü 
hizmete talip olan bir zat, İngiliz 
erkanıharbiyesi tarafından reddolun
muş. 

İngiliz erkanıharbiyesi "bu adam 
bize havanın yağmurlu olacağım 
söylerse ne yapacağız. Askerlere bi. 
rer şemsiye vererek harp meydanı
na sevkedecek değiliz a!" demiş ve 
bu düşünce ile mütehassıs geri çev
rilmiş. 

Fakat hava vaziyetini anlamak 
kara kuvvetleri için de mühimdir. 
Çünkü fena havada yapılan bazı ta
arruzi hareketler, havanın bozuklU
ğu yüzünden geri kalabilir. 

H AVA şartlarını anlamanın e-
hemmiyeti 1917 senesinin 19 

ve 20 ilkteşrin günlerinde tavaı:zuh 
etmiştir. O gün Alman _zeplinleri 
Londraya karşı harekete geçmiş, fa
kat İngilterede umulmayan b ir ka. 
sırga ile karşılaşmış ve ertesi gün 
bunların dördü Fransada yakalan -
mıştı. 

Gerçi bugünkü tayyareler her 
rüzgara karşı u_çabilmektedir. Fakat 
hava vaziyetinden haberdar olmıyan 
bir pilot, kendini takip etmek istedi
ği yoldan millerce uzakta bulur. Ya
hut kesif sis tabakaları içinde kalan 
bir sahayı bombardıman etmeğe 

mecbur kalır. 

Yeni Ekmek 
Çeşnisi 

Belediyece yeniden tesbit olunan 
ekmek çeşnisi dün fırıncılara tebliğ 
edilmiştir. Yeni çeşni yüzde 75 ran. 
dımanlıdır. Halbuki dört senedenbe. 
ri İstanbulda tatbik edilmekte olan 
çeşni yüzde 80 randımanlı idi. Ayni 
zamanda yeni çeşnideki yumuşak 

buğday nisbeti daha fazladır. Yeni 
çeşniye göre un istihsal edilmesi için 
dün bütün değirmenlere de tebligat 
yapılmıştır. 

Belediye müfettişleri tarafından 
Fatih kazasile Beykoz ve Arnavut. 
köyü mıntakalarında bir grup teftişi 
yapılmıştır. Bu teftiş sırasında Bele
diye zabıta ve hıfzıssıhha talimatna. 
melerine aykırı hareket eden birçok 
esnaf tecziye edildiği gibi Fatih ka. 
zasındaki fırınlal'dan 850, Arnavut. 
köy ve Beykoz fırınlarından da 400 
noksan vezinli ekmek musadere edil
miştir. 

Yeniden Lisansa Tabi 
Tutulan Maddeler 

Ankara, 9 (TAN) - Deniz nakil 
vasıtalarına ihrakiye olmak üzere 
verilecek olan ve gümrük tarüesinin 
695 inci maddesinin B pozisyonuna 
giren ağır madeni yağlar ve tortular 
ile hava seferlerine ihrakiye olarak 
verilecek benzin ve yağların lisansa 
tabi tutulması Vekiller Heyetince 
kararlaştırılmıştır. 

hoş olarak yakalanmış ve mahkeme
ye sevkolunmuştu. Kendisine nıçın 

bu derece ileri gittiği ve ayan kaçır. 
dığı sorulunca şu cevabı vermiş: 

- Londranın küçük çocukların -
dan büyük bir kafileyi bu tarafa ge
tirdiler ve yerleştirdiler. Geceleri 
çalışıyor ve gündüz uyuyorum. Fa -
kat çocukların kopardıkları gürültü 
o derece müthiş ki üç gündür bir 
lahzacık uyuyamadım. Bunun üzeri
ne biraz fazlaca içerek sızmak ve 
hasret kaldığım uykuya kavuşmak 

ist edim . 
Maznun bu yüzden beraet kazan

mıştır. 

~·· B İn ı11tltltlt:LLeıı1Je1 ı L.» • ..ı .... o.... 

kaklarında görülmez olan a.t, 
benzinin vesikaya bağlanması üzeri
ne, tekrar görülmeğe başlamıştır. 

Sebebi benzin kıtlığı değil, fakat bir 
çok ailelerin otomobillerini, harp do
layısıyle hükumete hediye etmiş ol
malarıdır. Bu yüzden yirmi yıldan -
beri kapalı kalan arabalar meydana 
çıkmıştır. Harp uzadıkça beygirlerin 
çektiği arabaların sayısı çoğalacak 

ve yirmi sene evvelki manzaralar 
yenilenecektir. 

SPORı 

Gece Maçı 
Bu akşam saat 21 de Galatasaray 

ile Şişli arasında Taksim stadyomun. 
da bir gece maçı yapılıyor. Şişlinin 

Fenerbahçeye karşı oynadığı mu. 
vaffakıyetli oyundan sonra, Galata. 
sarayın alacağı neticeyi tayin mü~

.küldür. 

* Galatasaray merkez m!lhacimi Ce-
milin klübünden ayrılarak İzmfre 
gideceği ve Altay Klüb~nde oynıya. 
cağı ve diğer taraftan da Ankarada 
bulunan Haşimin Galatasaray tarafın 
dan İstanbula getirileceği söylen
mektedir. 

Slavyah Puç lstanbulda 
İstabulun çok iyi tanıdığı. Slavya. 

nın ve Çek Milli Takımının en kıy. 

metli oyuncusu Puç İstanbulda bu
lunmaktadır. Puç Mısır ve Filistin. 
den antrenörlük için teklif almış, fa_ 
kat henüz müsbet bir cevap verme. 
rniştir. 

Nebat ve Mahsullerimizi 
Korumak için Yeni 

Tedbirler 
Ankara, 9 (TAN) - Yurttıı yeti.. 

şen nebat ve mahsulleri dışardan ge. 
lecek her çeşit zararlı böcek ve her 
nevi hastalık ve afetlerden korumak 
maksadiyle yapılacak zirai nebat ve 
mahsul ithalatının İstanbul, İzmir, 
Mersin, Antalya, Trabzon ve Sam. 
sun limanlarından yapılması Vekil. 
ler Heyeti tarafından tasdik ediL 
miştir. 

Anliara Emniyet 
Müdürlüğünde Bir Tayin 
Ankara, 9 (TAN) - Ankara em

niyet müdürlüğü ikinci şube müdür 
lüğüne Elaziğ emniyet müdürü Maz 
har Gamsızoğlu tayin edilmiştir. 

lzmirde 9 Mektep 
A~ılamadı 

İzmir - Seferihisarda mevcut üç 
mektebin tamir edilemediği, altı köy 
mektebinin de muallim olmadığı için 
açılamadığı ve binden fazla ilkmek
tep talebesinin sokaklarda dolaştığı 
bildirilmektedir. 

Yeni Meyva Mağazaları 
Ot::U~e Vt:: U1CJ VCL AVV}-'"'.&.""'••..c ... , ...... cı.ıJ 

müstahsili kabzımalların ellerinden 
kur tarmak, hem de müstehlikin ucuz 
bir fiyatla meyva ve sebze tedarik 
etmesini temin etmek için şehirdeki 
umumi sebze ve meyva m?.ğazalarım 

çoğaltmağa karar vermiştir. 
Fatihte, Beyazıtta, Sultanahmette, 

Taksimde, Tünelde ve Galatasarayda 
yeniden altı mağaza açılacaktır. Mü. 
teakiben beş mağaza daha açılacak
tır. Fakat bunların yeri daha tesbit 
edilmem iştir. 

Polonyada Rus 
Alman İşgali 

Berlin 9 (A. A.) "Tebliğ" 
Şark cephesinde Alman kıtaları 

Alman - Sovyet menfaat hattına doğ. 

ru ilerlemeğe devam etmektedirler. 

RADYO 
ANKARA RA DYOSU 

Türkiye 
Tiirkiyc 

T. A. Q. 
r. A. P 

Radyodifüzyon Postala rı 

Radyosu Ankara Radyosıı 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 

19.74 m. 
Sl,70 m. 

183 Kes. 120 K'11'· 
15195 Kcıı. 20 Kvt· 
9456 Kes 20 K.Yl· 

Sah, 10. 10. 1939 
V arşovanın son günleri 

Londra, 9 (Hususi) - Varşovadan Ce. 
nevreye gelen bazı kimseler şunları söyle- , 

mişlerdir: 12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
"Varşova tamamiyle harap olmuştur. 12.35 Ajans, ve meteoroloji haberler!, 12.50 

Muhasaranın son haftası pek müthiş ol • Türk müziği. Çalanlar: Rw:en Kam Veci-
muştur. Almanlar şehre girdiği zaman bir he, Cevdet Kozan, Reşat Erer. ' 
ç?k kimseler bir kaç günden beri ağızlarına 1 _ Okuyan: Muzaffer j lkar: 
bır damla su koymamışlardı. Çünkü su te. 
sisatı tamamiyle harap olmuştu. Binlerce 1 - Fer~hn5k peşrevi, 2 - Zekfil De· 
kişi mahzenlerde ateş ve ışık yakmadan de: Fer<ıhnak beste (Söyletme beni canım 
yaşamakta idiler. efendim), 3 - Lemi: Ferahnak şarkı (Ler-

Halk haftaJardanberi ilk olarak sıcak zan ediyor). 4 - Reşat Erer: Keman tak
yemek yemektedirler. Barikat vazifesi gö- simi, 5 - Tanburi Cemil: Eviç şarkı (Bi:' 
ren tramvayların kaldırılması hala de\•am nigi\hın kalbimi etti esir), 6 - Sadettin 
etmektedir. Kaynak: Eviç sarkı (Doğuyor ömriimej, 

V k . 7 - Muzaffer İlkar: Eviç şarkı (Gözlerim 
arşovanın te rar ınşası kan ağlıyor). 8 - Eviç saz semaisi. 

Diğer taraftan buraya gelen haberlere gö. 
re, Varşovanın şimdiki kadar büyük olarak 
Yeniden inşa edilemiyeceği söylenmekte. 
dir. Esasen şehrin yeniden ihyası için se. 
nelerce çahşmak laznn gelmektedir. 

Pıolonyaya açılan kredi 
Polonya hük(imetine açılan beş milyon 

İngiliz liralrk krediden bugüne kadar 
294,250 sterlin sarfedilmiştir. 

Fransızca "istanbuf ,. 
Gazetesi Bir Gün 

Müddetle Kapatlfdı 
Ankara, 9 (A.A.) - Başvekalete 

merbut matbuat bürosu katibı umu 
miliğinden: 

İstanbulda münteşir Fransızra İs
tanbul gazetesinin 4 'fesrınievvel 
1939 'tarihli nüshasında do~ bir dev 
let reisinin ailesi hakkında külliyen 
hilafı hakikat olarak ne~riyatta bu. 
lunduğu görülmüştür. Matbuat ka. 
nunu hükümlerine temas eden bu 
yazısından dolayı mezkür gazetenin 
ihtar mahiyetinde olarak bir gün 
müddetle seddine icra vekilleri he. 
yetince karar verilmiştir. 

Bir Japon Tayyaresi 
Rom ada 

Roma, 9 (A.A.) - Japon tayyare
si öğleden sonra burada karaya in. 
miştir. İki gün Romada kaldıktan 
sonra Japonyaya hareket edecektir. 
Tayyare Sevil ile Roma arasındaki 
ıuc.;:ıa.ı..c:,y ı ~cıa He v ca~cıLı o>.ı..J .ınıume"t. 

relik bir süratle yapmı~tır. 

2 - Okuyan: Radife Erten: 

1 - Tanburl Cemil: Hicaz şarkı (Hep 
saye! vaslında), 2 - Şe\•ki Bey: Hicaı 

şarkı (Demem camı beni y~det), 3 - Tür· 
kü (Alişimin kaşları kara), 13.30 - H.00 
Müzik (Karışık program - Pl.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat aya
n, ajans ve meteoroloji haberler!, 18.25 
Müzik (Eğlenceli müzik - Pl.), 1'1.55 Ko
nuşma (Halk iktısat saati), 19.10 Türk 
müziği: Klasik program, Ankara radyostl 
küme ses ve saz heyeti. İdare eden: Me
sut Cemil, 19.50 Konuşma (Ormanlarımı
zı tanı:ralım ve koruyalım), 20.05 Türk 
müziği (Karışık program), 21.00 Konser 
takdimi: Halil C~dii Yönetgen, 21.15 Mü
zik (Radyo orkestrası - Şef: Hasan Ferit 
Alnar) 1 - Lortzing: "Czar und Zimmer
mann,. operası uvertürü, 2 - Beethoven: 
"Promcthcus,. den parçalar, 3 - Grieg: 
Senfonik danslar, 22.00 Ajans, ziraat, es
ham - tahvilAt, kambiyo - nukut borsası 
(Fiyat), 22.20 Serbest saat, 22.30 Müzik 
(Cazband - Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki 
program ve kapanış. 

Mesut Bir Nikat; 
Akşam refikimizin muharrirlerin• 

den B. Reşat Mahmut ile Bayan 
Muzafferin nikahları dün Eminönü 
Evlenme Memurluğunda aktedil· 
miştir. Genç evlilere saadetler dile· 
riz. 

ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL 
TE P EBA$1 " DRA M,, K JSMIN DA 

~~oomnı~ Bu aksam 

~ııı;;;;~~/~ "Ro.~rno 
saat 20.30 da 

• JÜLYET,, , __ _ 
D ünya Sinemacılığının Şaheseri 

___ , 
Marie Antoinette 
MELEK ve İPEK Sinemalarında 
Görülmeınit ve duyulmamıf muvaffakiyetler kazanıyor. 

\.::::::;; Seanslara dikkat: 1.30 - 4.00 - 6.30 Suare 9 da ---~ 

en hararetli taraftarlanndan 
eski İngiliz bahriye nazın lord Lon
donderry, Almanyanın bugünkü ha
riciye nazırı ve eski Londra sefiri 
Von Ribbentropun sıkı fıkı dostu idi. 
İngiliz nazırı, Alman sefirine ziya -
fetler verir ve bu ziyafetlere İngil -
terenin tanınmış devlet adamları da 
iştirak ederlerdi. Geçenlerde İngil -
terede, Lord Londonderry'nin de 
Alman casusluğu töhmetiyle tevkil 
edildiği şayi olmuş ve İngiliz Lordu 
şayiaları tekzibe mecburiyet hisset -
miştir. Lord Londonderry, tekzibi • 
nin gayet tesirli olmasını temin için 
vaktiyle ziyafetlere sahne olan evi
ni "hava taarruzuna karşı korunma 
tedbirlerine merkez" teşkil etmek ü
zere hükumete verdiğini, kendisinin 

İngilizler, hava şartlarının meçhul 
kalması ve İngiltere havasının çok 
mütehavvil olması yüzünden Alman
ların İngiltereye karşı büyük hava 
taarruzları yapamıyacaklarma ina -

nıyorlar. Almanlar, hava raporları. 
nı İngiliz hava raporlarına göre yap
makta idiler. Çünkü İngiltere ahvali 
cevviyesi, Almanyanın ahvali cevvi
yesi üzerinde müessirdir. Almanlar, ı· 
şimdi Atlas okyanusunda dolaşan 

gemilerin verecekleri raporlara göre 
kendi raporlarını tanzim edecekler -
dir. 

"SAMiMi ANLAŞMA ,, Tarihi Fransız Süper filminin azamet ve ihtitamınclan sonra ..• 
PARISIN AŞKLARI... LÜKS VE IHTIŞAMI... RUH VE ŞEFKATi..= 

Yarın Akşamdan itibaren Silı:"I-ıer Sinemasında 
GEORGES OHNET'in büyük Romanı ve FRANÇOİSE ROZAY - PRENS TROUBETZKOY - PIERRE RENOİR'in fevkalade temsilleri. 

*** ANA KALBi ( SERGE PANINE ) 

HARBİN başlamasındanberi Şaheserinde seyircileri Gaşy edecektir. Mevzuu: İki aşk arasında kalmış bir kadın ... Kalpleri çalan ve servetleri yağma eden kibar Meminin büyük bir maeeraueresti ... 

Londra mahkemelerine tu -
haf tuhaf davalar gitmektedir. 

SOMER sineması müdüriyetinin sayın müdavimlerine hassaten tavsiye ettiği bir şaheserdir. 
EKLER JURNAL'da Polonyanın bombardımanı • Alman ordulannın Polonyaya girişleri, Fransız ve İngiliz ordulannın 

Cephede en son saat harpleri... Altmış yaşında bir ekmekçi sar-

Yalnız Dahiliye Nezaretine karşı -gittikçe çoğa· 
lan- bir hiddet duyuyordum. O nezaret, idare mes
leğinde en yüksek bir mertebeye varmtş. namus iti. 
ba!"iyle lekelenmiş, vazifede kusuru göriilmemi~ bir 
adamı böyle uluorta nasıl azledebilirdi? ... Valiler bir 
yana dursun, eıi basit bir katibin bile ka.rnn daire. 
sinde yapılmış bir tahkikat ile suçu sabit olmadan 
azli nice mümkün olur? .. Bir memur olmak haysj. 
yetiyle yine kanuni hakları bulunan katipleri de bir 
tarafa bırakalım: Yıllarca bir kapıda çalışmış ve hiç 
bir kusuru, günahı görülmemiş bir uşağın bile durup 
dururken ı:;.tılması, kovulması nasıl caiz olabilir? 

TEFRiKA No. 40 

Biz. Abdülhamit idaresine bu gibi seiil hareket. 
lerdcn dolayı isyan etmiştik, Meşrutiyeti yine bu gi. 
bi kanunsuzlukları önlemek için ilan etmiş ve C'ttir. 
miştik. Uğradığım haksızlık bu itibarla bilhassa gü
cüm~ gidiyordu, beni sinirlendiriyordu. Lakin biraz 
düşıini.ınce sinirlenmenin, heyecanlanmanın, hiddete 
kapılmanın b;r faydası olamıyacağını anlıyordum. 

Nazırı kı.ne şikayet edecektim? Sadrazama mı? .. Az.. 
lim hakkındaki kararnamenin başında o devletli;ıin 
de imzası vardı. Yahut bulunmak lazımdı. Meclisi 
Mebusana mı gidecektim?.. O sırada meclis mefsuh 
idi ve acık ta bulunsa bir nazın bir vali azlettiğinden 
dolayı Osmanlı meclislerinde itham ettirmek aya mer 
diven kurmak kadar güçtü. 

Onun için fazla üzülmedim, soğukkanhlığımı elde 
etmek yolunu buldum. Yalnız merakımı gidermek 
mümkün olmadı. Nazır Beyefendinin azlime ait ka. 
rarnameyi :Meclisi Vükelaya imza ettirirken bir ta-

.ıCım esbabı mucibe ileri sürdüğüne şüphe yoktu. Şim. 
di o sebepleri merak ediyor dum. Çünkü nazırın Sıvas 
kongresini ileri sürmüş ve beni de bu kongreye ta. 
raftar göstermiş olmasını tabii buluyordum, eğer öy. 
le ise benim hükumeti merkeziye ile heyeti temsili. 
ye (yani ihtilalciler heyeti) arasında bocalamaktan 
vazgeçip ikinci tarafa, milleti temsil etmek iddiasın
da bulunan zümreye katılınaklığım da tabii olacaktı. 

Bu mülahaza ile kalemi elime aldım, şu şifre tel. 
grafı yazdım: 

Dahiliye Nezareti Celile.ine 
!nfisalimi gazetelerde okudum, Istanbuldan da bu 

haberi teyit eden telgraflar aldım. MazuUyet.i şayi 

olan bir valinin böyle buhranlı b ir zamanda iş başın

da bulunması bilvücuh caiz olamıyacağından Sıvası 
hemen terketmek üzere asilin vürudüne kadar kime 
tevdii vekalet etmekliğim tensip ediliyorsa emir ve 
iş'ar buyurulmasını istirh am ederim. 

28 Ağruto11 335 .. Refit 
Belki kendim de farkında olmaksızın, yazıda, p ek 

manalı bir cümle kullanmışım ve azUmin sıhhati 
h alinde Sıvasta kalmıyacağımı söylemişim. Pek be. 
dibi k i bu cümle azil cezasına uğramaklığlma rağmen 

ihtilaıcilere katılmıyacağım, manasını ifade eder. 
Kalemimden böyle bir söz neden çıkmıştı? .. Bı.ınu 

telgrafı yolladıktan sonra çok düşündüm ve şu neti
ceye vardım: Azlim haberi yalansa nazırı öyl~ bir 
karar ittihazı düşüncesinden biraz daha uzaklaştır. 
mış olmak kaygusu!.. 

Gülünç bir kaygu bu. Fakat memur zihniyeti 

.:-tecrübeli bir vali kafasından da- kol:ly kolav sü
zülüp gitmiyor! .• 

H er neyse, sadede gelelim: D ah iliye Nazırının az. 
limi teyit mi, tekzip mi edeceğini pek kestı.cememek
le beraber birinci şıkkı daha muhtem el görüyordum, 
çünkü nazıra karşı ağır lisan kullandığımı biliyor. 
dum. Fakat onun azlim için ne gibi sebepler göstere. 
ceğini merak etmekten de geri kalamıyordum. Uzun 
b ir geceyi bu merak ile adeta uykusuz geçirdim ve 
ertesi gün - ikindi üstü- şu cevabı aldım: 

I 
Sıvcu Valisi Reşit Paşaya 

C. 28: Ağustos 335. Gazete rivayetlerinhı aereceı 
sıhhati hakkında izahat itasına hacet yoktur. Tebli
gatı vakıa dairesinde ifayı vazifeye ihtfrnam buyu. 
rulması mütcmennadır. 

29 Ağustos 335 Nazır : "Adil 
Fazla sevinmediğimi söylemekten çekinmem. Hat. 

ta hiç sevinmediğimi söyliyebilirim.Çünkü valilikten 
-o buhranlı devirde-- ayrılmak bir çok sıkıntılara 
mahkum olmak demekti.Lakin o ayrılış, Osm:ı.nlı tarl 
hinde eşı olmıyan bir ihtilal teşebbüsüne ·.ızak k al
mayı da temin edeceği için -idare amirliği nokta
sından- belki nimet idi. Dahiliye Nezaretinin beni 
yerimcle bırakmasiyle vaziyetim -fikren de, hissen 
de- yine çapraşıklaşıyordu. 

Nazım: telgrafnamesindeki bir cümle de 5İnirle
rimi yeni bastan oynatmıştı. Adamcağız, gazete riva 
yetlerini toptan yalanlarken "tebligatı vakıa daire· 
sinde vazi!eye devam etmekliğimi., tavsiye ediyordu 
ki bu (vaki tebligat), Sıvas kongresini tatrümar ve 
o kongreye iştirak edecek kimseleri mahpese ilka et
tirmek istiyen fasit bir emeli ifade etmekte idi. 

Babıali ile ve o binada temsil olunan hükf1meti 
merkeziy"' ile bu mevzu üzerinde fikir birliği yap· 
makhğımı;. imkan yoktu. Eski münakaşaları -korı· 

grenin açılmak üzere bulunduğu bir günde- tazele· 
mek ise manasızdı. Bu sebeple nazır beye teşekki.ir 

dahi etmedim, aldığım cevabı hususi dosyama ko• 
yup sustum. (Devamı var) 

h 
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10 !lkte_şrin 939 •• 
TA N 
A•e ON E BEDELi 

TDr1dye Ecnebi - --
1400 Kr. t Sene 2800 Kr. 
750 " 6 Ay 1500 • 
400 • S Ay 800 • 
150 • 1 Ay 100 • -

Milletıerarası posta ittihadına dahil 
olnuyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değistirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 k.urus}uk 

,_pul ilAvesi lAzımdır. -
la!J ~JU~ 1t1 !1i!j!4 ;JI 
Doğu Vapuru 
Niçin Gelemedi? 

} 935 senesi nihayetlerinde ka • 
bul edilmiş bir kanunla De • 

niz yollarına verilen on milyonluk 
kredi hesabına yaptırılacak olan iiç 
learadeniz tipi vapurdan birincisi; 
b\lndan iki ay evvel Hamburg tez • 
gahlannda hazırlanmıştı Buna (Do
iu) diye bir isim takıldı. Ve müret
tebatı da yine iki ay evvel İstanbul
darı gönderildi. 

Bu vapurun Hamburgta tesellüm 
heyetimizce tecrübesi yapıldığı za. 
llıan ınüvazenesinde bozukluk görül
QU. Ve ancak derununa sekiz yüz ton 
61lfra almak şartiyle müvazenesiniıı 
ciiizelebildiği taayyün etti. Hamburg
taki tesellüm heyetimizin başında 
l<ıı, kırk yaran bir rels bulunduğu i
"'İ ~ l\ gemi tesellüm edilmedi. Ve key. 
fi Yet buraya soruldu. Deniz yolları 

'hu sorguyu çok mühim gördüğü için 
'kendisi bir karar veremedi. İşi Mü
ltııkalat Vekaletinden istizan etti. 
~ünakalat Vekaleti, meseleyi Heye
ti Vckileye sevketti. Heyeti Vekile; 
3'apıJınış hazırlanmış beş bin ton -
1Uk bir vapurun elde bulunmasını 
bugünün icaplarına pek muvafık gör 
düğü için geminin tesellümi.ine nza 
lt'österdi ve bu suretle en isabetli bir 
kararı verdi. Bu karar Miinaklat 
Vekaletine, oradan Deniz yollarına, 
0tııdan da Hamburga bildirildi. Fa -
lcat bütün bu işler olup bitinceye 
lclldar aradan iki aylık bir zaman, 
ieçtı ve narp geııp çatn. v ruatı AI • 

lllanlar gemiyi teslim etmeğe kınar 
"erdiler ve fakat seferini garanti et. 
lllediJer. Bizimkiler ise gemiyi Ham
hurgtan alıp Alman sahillerinin ına
~·i n tarlalarından geçirerek buraya 
tetirıneğe cesaret edemediler. Bu 
tii zden Doğu vapuru da limanımıza 
teletnedi. 

• 
l'evfili Filiret Hakliınt:la 
-----~~~---~~~~-t; r Anket ----Gazetelerimizden birisinde, şa • 
i:;ı dikkat bir anket açıldı. Bu an • 

ı Yapanların muhatpnlarına sor -
1'la~ta. bulundukları sual şudur: 
liıı· - Şair Tevfik Fikretin Jıeyke. 
) .. ı mi dikelim? Yoksa eserlerini mi 

.. kalını?" 

Biz, o meslektaşlara, bu anketi, 
\'e h 
lıe 11 garip sualleri ilham eden se • 

Pleri tahmine bir türlii muvaffak 
cııllflladık. 
leı}u sırada, Tevfik Fikretin eser -
~e~i Yakınak, veya heykelini djk • 
hiy at"zusu nereden doğuyor? Ede
'l'e at ınensuplan arasında, birisi 

Vfik F"•-- t' 1 . . k ~ diğ . ııue ın eser erını ya maga, 
lli :~ı de Tedik Fikretin heykelleri
~ii ..... 1kıneğe taraftar davranan iki 

··•re ın· n· l peydahlandı? 
l<'ik ızce, nıemlekette, belki Tevfik 

tetin he k ı· · d'k iöst Y e ını ı mek arzusunu 
dır erecek bir çok vatandaşlar var. 

takat h' da ıç sanmıyoruz ki, aramız-
Clef garp tekniğini, Türk şiirine ilk 

a Sok 
·•ili an, ve • ilk Avrupai Türk 
li'ııc •. ııayabiJeceğimiz büyük Tevfik 

retın b' l·•k..... ıze kazandırdığı eserleri 
l ... ak 
lııısunı arzusunu duyacaklar da bu-

~lld~~:~ s~n~~~ığı~ız içindir ki, n· 
lıi liiıu gordugumuz anketin suali. 
~i lll tıısuz, ve ortaya atmak istedi-
ır evzuu .. k 
ti~ .,... .. • nıuna aşaya tahammül

... oruvor 
~ . uz. 

l" -ğer d v r b' ıtıi11 ' eger ı ır memleket şai. 
l' ruhunu 
llkını • onun yaşamakta olan 

d'ı arını o f'k . ı erin· • na ı ren, hıssen ken • 
fel'iz 

1

1 
Çok Yakın bulanları, ondan 

~':ı. a nuş b' k ''\ret ır ço vatandaşları, ve 
~ e, Yer· d · evgi b ın e hır saygı, derin bir 
l'tın d esJeyen bir çok kimseleri du-
h ururk kı 

lı kııhil en rmak istemiyorsak, 
li:retj g~flardan sakınmak mecbu. 

ndeyı~ 
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' 
Orta Avrupada yeni bir h'areliet var. Yugoslavya fiüliGmetinin tel<lifi ile Maraclstan, Romanya 
ve Yugoslavya arasında bir anla§ma vücude gelmeli üzeredir. Bu anlaıma ve birle§me bir. 
tehlikeye ka1r§ı müıterek cephe kurabilmek içindir. Bu t"!hlik'eyi anlamak içtn Almanyanın bu 
memleke~lerde nasll bir nüfuz ve istila siyaseti takip ettiğini bilmek lazımdır. Muharririn 
daha evvelki yazısına ilaveten bugün de Yugoslavya hakkındaki yazısını neırediyoruz. 

o o o 

Almanyanın Yugoslavya 
için Beslediği Emeller 

'' C ephelerin gerilemesi, ko-
münizm ile faşizm ara-

sında değil, sulh ile harp ara- · 
sındadır. Bütün memleketler, 
ya Milletler Cemiyetinden ay
rılan mütecaviz milletlerin 
cephesine geçmek, yahut müş
terek anlaşmalarla sulhü kur 
tarmak isteyenlerin cephesi
ne g.eçmek mecburiyetinde 
dirler.,, 

---YAZAN:---· 

F. Elvgn Jones 

M. Maisky 
Sovyetlerin İngiltere sefiri (İs. 
panyaya ademi müdahale komis. 

yonunda söylediği nutuktan) 

Yugoslavya askeri devl~ti , sene. 
lerdenberi sun'i bir diktatörlük u
suliyle idare ediliyordu. Demok. 
ratik fırkalar kapatılmış, liderleri 
hapsedilmişti. Hükumet halkı de. 
mokratik usullerle değil, kuvvetle 
idare ediyordu. Saray muhafaza
kardı, U. S. R. e karşı derin bir 
nefret besliyordu. Hatta yakın za
mana kadar Sovyet Birliğini tanı. 
mıyan memleketlerden biriydi. 
Belgratta Beyaz Rµs komitesi ha
la mevcuttu. 

Hitlerin Anti • Bolşevik cephesi 
bu sebeple Yugoslavyada müsait 
bir zemin buldu. Almanyanın ha
kiki emisyonu Yugoslavyayı Fran 
sa ve Çekoslovakyadan ayırmaktı. 
Bu planı tatbik etmek emeliyle 
General Goering 1935 te Belgrada 
gıttı. Kral Aleksandrın yerme ge.. 
çen Naip Prens Paul'ü, Yugoslav. 
yayı Küçük Antanttan ay1rmak 
ve Fransaya karşı cephe almak hu
susunda kandırmıya çalıştı. Yu
goslavya bu teklifi nezaketle red. 
detti. Nazi liderlerinin sık sık Yu
goslavyayı ziyaretleri, Yugoslav 
siyaseti üzerinde müessir olmak 
için tatbik edilmiş Nazi usulü idi. 
Zagreb'te, Maribor'da, Meusatz'da, 
Belgratta ve diğer mıntakalarda 

yaşıyan yarım milyon Alman ara. 
sında Nazi faaliyetleri ~uvvetlen. 
di. Lubian Alman kültür cemiye. 
ti. Almanya dostları cemiyeti gibi 
teşkilatlar 1933 te Nazi propagan. 
dasının hizmetine verildi. 

B elgratta Anti • Faşistler bu 
gizli Nazi faaliyetinden mü. 

teessirdiler. Bunlar, Nazi faaliyet
lerinin arkasında, Marsilyada Fran
sa ile anlaşmak istiyen, Avrupada 
müşterek e'mniyeti temine çalışan 
Kral Aleksandrı, ve Fransız Nazı. 
rı Barthou'yi.ı ölcfürten Hırvat Us. 
tachi teşkilatı olduğunu iddia etli. 
yorlardı. Hırvat Ustachi teşkilatı.. 
nın yevmi gazetesini Berlinde neş
retmesi, Nazi fırkasının mali yar. 
dımı ile çıkması dikkate değerdi. 
1933 te Yugoslavyada kırk Nazi a. 
janı tevkif edildiği zaman, bunlar 
Yugoslavya ile Fransanın arasını 
açmak için tahrikat yaptıklarını 
itiraf ettiler. 

1936 da Doktor Şaht Belgrada 
yaptığı ziyarette, iktısaden Yugos. 
lavyayı Almanyaya bağlamanın 
yolunu buldu. Habeşistan harbin. 
den ve zecri tedbirlerden evvel İ
talya Sırbistan mahsullerin:n bü. 
yük alıcısı idi. Yugoslavya bu se.. 
beple İtalyaya konacak zecri ted
birlere, diğer Balkan devletlein. 
den fazla muhalifti. Bu tedbirler 
yüzünden Yugoslavyanın !tal. 
ya ile ticareti mahvoldu. Bundan 
başka Yugoslavyanm kliring he. 
saplarından İtalyaya 20,000.000 di. 
nar borcu vardı. Roma ile Belgrat 
arasında aylarca süren müzakere
lerden sonra 1936 Teşrjnievvelin. 
de iki memleket arasında ticaret 
muahedesi imzalandı. 

Yugoslavya Almanya için de, t. 
talya için de en çok kur yapılan 
memleket olmuştu. Fransa ile Kü. 

çük Antant ta Almanyaya karşı 

tecavüzi bir cephe olmak üzere 
1936, 17 Teşrinievvelinde Pragda 
"Merkezi Avrupa İktısadi BirliğL 
ni,, meydana getirdiler. Bu ikt1sa
di merkezin vazifesi Yugoslavya ve 
Romanyanın ham mad1e ınenbala.. 
rını inkişaf ettirerek Çekoslovak. 
yaya ihraç etmekti. Fransa bu te. 
şekküle mali yardımlar yapıyordu. 
İktısadi merkezin gayesi Küçük 
Antant memleketlerini iktısadi va. 
sıtalarla biribirine daha sıkı bağ
lamaktı. Faaliyete geçer geçmez 
Yugoslavyaya büyük menfaatle:
temin etti. Yugoslavya ile Roman. 
ya arasında yapılan anlaşma ile 
Romanya Yugoslavyaya petrol, 
Yuggoslavya - Çek anlaşmasiy. 

le de Yugoslavya Çekle.re ba
kır ve altın veriyordu. Bu iktısadi 
anlaşmalar Yugoslavyanın iktısa

di inkişafını temin ediyordu. Şu!lu 
da kaydedelim ki, bu iktısadi anlaş 
malar Küçük Antant devletleri. 
nin askeri ihtiyaçlarına göre tan. 
zim edilmişti. Romanyanın petro. 
lü Yugoslavyanın Harbjye Veka
leti tarafından kullanılacaktı. Yu. 
goslavyanm bakırı da Romanyanın 
teslihat sanayiinde kullanılacaktı. 

Romanya ile Çekoslov~a ara. 

sında yapılan petrol anlaşmasının 

gayesi de Çekoslovak ordusuna ka· 
fi derecede petrol temin etmekti 

K üçük Antant ile İtalyanın 
kendisine kur yapması, Yu. 

goslavyayı Almanyaya karşı nazlı 
bir satıcı mevkiine getirdi, AL 
manya ile kliring yüztiden arala. 
rında hoşnutsuzluk olduğu için AL 

manya ile pazarlığa giri~ti. AI. 
manyaya yapılan Yugoslav ihra. 
catı, Almanyanın mübadele kon. 
trolünün fiyatlarda yaptığı tadilat 
yüzünden Almanyada büyü!C müş
küllerle karşılaşıyordu. Alınanla. 

rın az fiyat ödemeleri bir çok Bal. 
kan ihracatçılarını serbest pazar. 
lar aramıya sevketmlşti. Bunun 
neticesi olarak 1936 T~şrinievve

linde Yugoslavyanın Almanyaya 
ihracatı azaldı. Bu az~lma, Alman. 
yanın Yugoslavyaya ohn kliring 
borçlarını Teşrinievvelin iptida. 
sında 17,000,000 R. m iken 15 Teş. 
rinievvelde 12,000,000 R. m e dü.. 
şürdü. 

Bunun üzerine Doktor Şaht Al
manyanm ticari mevkiini düzelt. 
mek ve Yugoslavya ile yeni bir ti. 
caret anlaşması yapmak için Bel
grada geldi, Almanyanın senede 
4,000,000 liralık Yugoslav emtiası 

alması kararlaştırıldı. Yugoshv. 
yada siyasi nüfuz kurmak istiyen 
rakip kuvvetler arasındaki iktısa
di mücadele, Yugoslavyaya iktısa
di sahada bir çok menfaatler te. 
min etti. 
Açık açık Nazi taraftarı olan es

ki Başvekil Dr. Stoyadinovitch 
Sovyef Rusyanın kuvvetli muhali. 
fiydi. Bu sebeple İtalya ve Alman
ya tarafından meydana getirilen 
Anti - Komünist pakta girmiye te. 
mayül etti, fakat Anti • Komünist 
paktı yapan devletler Versay mu.. 
ahedesinin yeni baştan gözden ge
çirilmesine taraftardılar. Yugos. 
lavya 1919 da yapılan anlaşmalar 
neticesi müttehit bir mUlet değiL 
dir. Topraklarında üç milyondan 

L.OKMAN HEKtMtN öGOTLERİ 

AYVA KOMPOSTOSU 
A yvayı çiy olarak yemeyi seven. 

ler varsa da, onu komposto ya. 

hut reçel içinde tercih edenler daha çok-
tur. Bunun sebebi, tabii, ayvayı ycmiıı 
niyetine yemenin güç olmasıdır. Koku
su levantalara girecek kadar ıüzel, 

terkibindeki şeker nisbeti hatrn saYJla
cak kadar büyücek (yüzde yirmi) ol. 

makla beraber nescinde taşıdıiı tanen 
ehemmiyetlice mıktarda oldutundan 
lezzetine acılık verir. 

Bundan dolayı - eski zaman ~fsane. 
!erinde her yemiş yalnız başma girdiği 
halde - ayvanın efsanesi balla karışık
tır: Tanrılar çocukluklarında ağlarlar • 
ken peri kızları onlara, meseli ahududu. 
nu olduiu gibi yedirirler, halbuki ıyva
yı mutlaka balla karıştırarak verirler -
miş... Onun için şimdi şekerle kaynatı
lan ayva reçeli de peri kızlarınm ıcadı 

sayrlır ve, şüphesiz, bu sebepten ayva. 
nrn kuru yemişinden daha ziyade hoışa 
gider. 

Eski zamanlarda çiy ayva ancak, ge. 
lin olan kızlara zifaf gecesinde yediri
lirdi. Buna sebep olarak ayvanın güzel 
kokusundan genç kızın aizına da güzel 
koku geldiği rivayet edilirse de asıl se
bep, burada yazılamıyacak kadar açık
tır. 

Hipokrat hekim, ayvanın bu türlü te • • 
sirini bildiği ic;in ağızlarından kan ((elen 
hastalarına da çiy ayva yemeyi tavsiye 
ederdi. Fakat yeni gelin olan bir genç 
kızın çiy ayva yemesi kolay olsa bile, 
hastalara ilaç niyetine bile olsa, ayvayı 
çiy yedirmek güç olduğundan daha son_ 
raki hekimler ayvadan ilaç tertip ettik
leri zaman daima onun ıurubunu tercih 
etmişlerdir. 

Ayvanın çiy olarak hoşa gitmemesi
ne bir sebep de gerek vitaminler, gerek 
madenler baknnmdan başka yemiışlere 
benzememesi olsa gerektir. Yemişler

den bir çotunun vitaminleri bulonduiu, 
madenleri de iyice bereketli oldufu bal. 

de ayvada vitamin bulunduğunu şimdi. 
Ye kadar gösteren olmamıştrr. Bunun 
için çocuklara yedirilebilecek bir yemiş 
sayılamaz. 

Madenleri de haylice yavandır. Onu 
çiy yiyebilenlerin etlerine dirlik vere
cek potasyom madeni yüzde 650 mili
gram olmakla beraber kana lüzumlu 
sodyom madeni ancak 3 miligramdır. 
Çeliği yüzde yarmı miligram ise de -:ınun 
yanında manganez madeninin ancak azı 

bulunduğu için o kadar çeliiin işe ya. 
rayıp yaramıyacağx da pek iyi bilinmez. 
Kireci ile fosforu arasındaki nisbet 0,74 
olduğundan ikisinden de kemiklere ge. 
lecek fayda ancak dörtte üç demektir. 
Kükürdü ile çinkosu ve iyot madeni 
hiç olduğundan ne cild güzelliiine ne de 
akla ve fikre hiç hizmeti yoktur. 

İnsanı beslemesine gelince. onu yal
nız yemek kabil olunca, şekerinden do
layı:, yüz gramı 32 kalori verebilir. Bu
na yağı ile azotundan dolayı 8 daha ila. 
ve edince hepsinden 40 kalori çıkar de. 
mektir. Fakat bu kadar kalori için yüz 
gram çıy ayva yutmak haylice güç bir 
iş olur. Terkibindeki yüzde 19 sellülöz
dan dolayı linet vermesi lazım gelirse 
de o da tanenle birleşince ayva, altııine, 
inkıbaz verecek bir iiaç olur. Zaten şu
rubu da o niyete kullanıhr. 

Sözün kısuı, ayvaya ne tarafmdan 
bakılsa yemiş olarak işe yarayacak bir 
g1da sayılamaz. Şimdiye kadar insanla
rın ziraat işlerindeki medeniyetinden en 
az istifade eden ayva ağacı olduğu için 
bundan sonra daha ziyade faydalı bir 
§ey olabileceğine de ihtimal verilemez. 

Onun için ayvanın kokusu ho~unuza 
gidiyorea ve ona lezzet vermek için na. 
ve edeceğiniz iki misli ;,ekere acımaz. 
sanız ayvayı kompostosunda ve reçelin
de yersiniz. Fakat kompostosunun ko.
va parçalan üzerine karanfil taneleri 
kusunu daha güzelleştirmek üzere, ay
aaplamayı ıınutmamalısmız. 

fazla hırvat, bir milyon Sloven, 
yarım milyon Alman, yarım mil. 
yona yakın Macar, bir çok Arna. 
vut, bir çeyrek milyon Rumence 
konuşan halk vardır. Vcrsay mua
hedesinin gözden geçirılmesinde 
en çok mutazarrır olacak devlet. 
lerden biri de Yugoslavya idi. Bu 
sebeple Yugoslavya harpten sonra 
askeri bir devlet olarak kurulmu.ş, 
Avrupadaki Versay muahedP.si 
muhaliflerine karşı cephe almıştı. 

S toyadinovitch Almanya ile 
iktısadi anlaşmayı kabul et. 

tikten sonra, Versayın yeni baştan 
gözden geçirilmesine zımnen razı 
olmuş oldu. Macaristanın Sırbis. 

tandaki iddialarına İtalyanın yar. 
dım ettiği de herkesce malumdur. 
Mussolininin Milanda verdiği nu
tukta, Macaristana kar~ı yapılan 

haksızlıklardan bahsetme~i de Yu. 
goslavyadan Macarlar hesabma 
fedakarlıklar yapacağını gösteri
yordu. Bu sebeple Yugoslavyanın 
Faşist kampına girmesi, mülki ta. 
mamiyetini muhafazasına manidi. 
Nazist Almanya ile, Faşıst İtalya. 
nın Sırbistan üzerindeki tazyikle
ri çoğaldı. Yugoslav lid~rlerinı, ve 
efkarı umumiyesini hilelerle ka
zanmak için faaliyete geçtiler. Mur 
tecileri elde ederek Anti - Bolşe. 

vik bloka girmek hususunda Yu. 
goslav zimamdarlarını kandırdılar. 
Fakat efkarı umumiye bu cereya
na muhalifti. Küçük İtilaf ve Bal. 
kan anlaşmasının kuvvetlenip bu 
cereyana. karşı durmasını istiyor. 
lardı. Nazi Almanya bunu anladığı 
için Küçük İtilafla Balkan anlaŞ
masını bozmak için elinden geleni 
yaptı. Stoyadinovitch hükumeti 
düştükten sonra Yugoslavya, Al. 
manyaya karşı, iktısadi, askeri, si· 
yasi istiklalini müdafaaya koyul. 
du. Belgrat, Bükreş, Atina ile si. 
yasi görüşmeler sıklaştı. Bilhassa 
Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye 

~, devlet adamlariyle yapılan konuş. 
malar, Yugoslavyanın Anti - Fa
şist temayüllerini kuvvetlendirdi. 

Fakat Balkan anlaşmas1 bakle. 
nen neticeyi vermedi. Yugoslav. 
ya, İtalyanın Arnavutluğu istila
sından sonra daha bitaraf bir tavır 
aldı, bununla beraber Yugoslav 
hükumetinin ve halkının temayü

lü Fransa, ve Sovyet Rusya ile an. 
laşmıya mütemayildir. Yugoslav. 

ya harici siyasetini kati olarak 
ilan etmemekle beraber, "İktLc;a. 

di Merkeze,, girmesi, iktısaden AL 

manyadan ziyade Frans'iy.:ı.. tema

yül etmesi, Faşist cepheden uzak. 

!aştığına delildir. Son günlerde 

Sovyet Rusyayı tanıması bu blok. 
tan ayrıldığına delil olduğu gibi, 

iktısadi münasebetlerini İngiltere 

ve Fransa ile yapmak hususunda 

gösterdiği gayretler de bu bloka 

temayül ettiğini göstermektedir. 
Hırvatlara istiklfil vererek dahili 
vaziyetini kuvvetlendirmesi de 
Yugoslavyayı Nazi çemberinden 
kurtarmıştır. İtalya tehlikesi kar. 
şısında bitaraf duran Yugoslavya. 
nın, bu tehlikenin bertaraf edıl

mesiyle Balkan anlaşmasına ve 
demokrasiler cephesine tamamile 
geçmesi de beklenebilir. 

Deniıyollarında Yeni 
Talimatname Yapıldı 

Devlet Denizyolları idaresi bütün 
vapurların sefer ve bekleme halinde 
memur ve müstahdemlerin vazi-

felerini tayin eden bir taksimi veza. 
if talimatnamesi hazırlamıştır. Tali
matnamede bütün işlerin muntazam 
görülmesi için ayn ayn maddeler 
tesbit edilmiştir. Talimatname ya. 
kında tatbik mevkiine girecektir. 

ca~:-mtm 
Polonya Niçin 
Mağlup Old ? 

"' t). .., " • q 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

P olonya, kumandası bozuk bir 
ordu yüzünden mağlilp oldu. 

Polonya, İngiltereden zamanında 
yardım görmediği için mağlup oldu. 

Polonya, içindeki karışık unsur
lar yüzünden milli bir vahdet mey. 
dana getiremediği için dağıldı. 

Polonya, içindeki ekalliyetleri 
reaya gibi kullandığı için yıkıldı. 

Polonya, Versaym uydurduğu bir 
devlet olduğu için, haritadan silindi. 

Polonya, muazzam bir derebey • 
lik rejimi altında köylüyü, işçiyi, 

halkı istismar eden bir devlet olduğu 
için süratle tereddi etti. 

Diyorlar. 
l\lağlUbiyetin haklı ve esaslı se

bepleri bunlar olabilir. Fakat Po • 
lonya ordusunun bu kadar süratle 
yıkılmasının sebebi şudur: Polonya
nın içi nazi teşkilatlan ile ağ gibi sa
rılmıştı. Almanya Baltık devletlerin
de ve Balkanlarda teşkilat yapmağa 
başladığı zaman, kolonel Beck Rus. 
yaya karşı beslediği ezeli düşmanlık 
dolayısile, Almanyaya teveccüh etti. 
Polonyada nazist bir idare kurduğu 
gibi, Almanyanın Polonya içinde 
yaptığı nazi teşkilatına ses çıkarnın
dı. Çckoslovakyanın Almanlar tara
fından istilasından sonradır ki, Ko • 
lonel Beckin aklı başına geldi, ondan 
sonra demokrasiler grupuna iltihak 
edip nazizm ı tehlikesinden memle • 
keti kurtarmağa çalıştı. Fakat atı a
lan Üsküdan geçmişti. Nazi teşek • 
külleri Polonyanın göbeğine bir ağ 
gibi kurulmuş, kolone1 Beck bu ağın 
içine bir alabalığı gibi düşmüştü. Bu 
hadisenin neticesini, henüz Polonya 
muharebesinden İstanbula dönen 
News Cronikle gazetesinin muhabi • 
rinden şöylece dinledim: 

"- Polonya ordusu hiç bir yer
de karargah kuramadı. Erkanıharbi
ye bir şehirde mağlup olup da, bir 
köye veya kasabaya çekilmek kara
rını verdiği zam.an, daha hareket e-

der etmez, Alman tayyarelerinin hü.. 
cumuna uğruyor, çekilmeğe mecbur 
oluyordu. Alman tayyareleri, Polon
ya erkanıharbiye~ini ta Romanya 
hududuna kaçıncıya kadar mütema
diyen takip ettiler .. Erkanıharbiye o
turup konuşmağa, vaziyeti anlama. 
ğa vakit bulamadı. Sonra bunun se
bebini araştırdılar. Almanyanın her 
şehirde, hatta her köyde bir kılavuz 
teşkilatı vardır. Erkanıharbiye bir 
kasabaya veya köye geldi mi, bu teş
kilat derhal merkezi haberdar eder, 
merkez de hava istasyonuna erkanı
harbiyenin yerini bildirir, tayyare _ 
ler de hemen bombardıman faaliye
tine başlarlardı. İçerdeki bu nazi teş
kilatları Polonya ordusuna ve erka
nıharbiyesine nefes aldırmadılar, bu 
mağlubiyeti hazırladılar.,, 

Polonyanın mağlubiyeti için yu
karda gösterilen sebeplere, bunu da 
ilave edersek, Polonyanın bu kadM 
süratle niçin mağlup olduğunu anla· 

rız. Her memlekette nazi teşekkülle
ri harpten çok evvel kurulmuştur. 

Hepsi iş gününü beklemektedirler. 
Hatta bizim memlekette çıkan Tür • 
kişepost gazetesi, bazı hadiseleri 
memleketine haber vermek için ga
yet usturluplu yazılar yazmaktadır. 

Beyoğlu gazetesi, miikcmmel bir va
sıtadır. Ortalıkta kulak gazetesinin 
naşirleri faaliyettedir. Memleketle • 
rine gittikleri halde, askeri vazifele
rinden af edilip, buraya iade edilen 
Alman kolonisi de kumanda bekle
yen asker \'aziyetindedir. 

Kütahyada Yoksullara 
Yardım 

Kütahya (TAN)- Yoksullara nak. 

eli ve ayni yardimlarda bulunmak 
' 

bunlara iş bulmak ve bunlar için iş 
yerleri açmak üzere bir "Yoksullara 

Yardım Cemiyeti,. kurulmuştur. Ce. 

miyetin idare heyeti Ziraat Bankası 
müdürü Emin Okçuoğlu, lise muaL 

timlerinden Şükrü, Tekvacılar camii 

hatibi İbrahim Akgün ile mütekait 

Kamil Özatağ, bakkal Tahir Ersöz ve 

gazeteci Kadri Erdemden mürekkep 

olarak teşekkül etmiş. Yusuf Tokgöz 

ve Süleyman Armutçu ile Hamdi Gül 

de mürakıp olmuşlardır. Emin Okcu. 
oğlu riyasete seçilmiştir. 



TUNA 
Devletlerinin 
Birleşmesi 
Teşebbüsü 
) <Başı, 1 incide) 

Sovyetlerin Tuna ve Balkanlara 
gelişinden ne Romanya, ne Macaris. 
tan ve ne de Yugoslavya memnun
dur. Filvaki şimdi Moskova Roman. 
yaya teminat vermekte devam edi
yor, Macaristana dokunmıyacağını 

söylüyor. Fakat Tuna me<ltleketlerin. 
den hiç biri bu komşuluktan mem
nun değildirler. Hele harbin sonun
da bir Belakun tecrt.ibe.si geçirmiş 
bulunan Macaristan Bol~eı.: iklikten 
çok korkar. Çünkü Macaristan:la bü. 
yük arazi sahipleri asilzadeler çok. 
tur, ve bugünkü Macaristamn başın
da bulunanlar onlardır. Sovyetler bu. 
rada köylüler arasında propaganda 
yaparak Macaristanı rahatsız edeb.i
lirler. Yugoslavyanın da endişesi 

budur. Zaten ırkan Slav olan Yugos
lavlar Moskovanın tesirine süratle 
kapılabilirler. 

Bu sebeple bu üç Tuna hükumeti 
Alman tazyikinden kurblurken bir 
Sovyet tazyikine maruz kalmak teh. 
likesi ile karşı karşıyadırlar. Bu teh
like onları, aralarındaki ufak tefek 
ihtilafları unutarak anlaşmıya ve 
müşterek bir cephe tesisine sevket. 
miştir. Şimdiye kadar Romanya ve 
Yugoslavyadan arazi istiyen Maca. 
ristanın bu defa bütün davalarını u
nutarak komşulariyle anlaşmak iste. 
mesinin sebebi budur. 
Şimdiye kadar Almanyanm Tuna ve 
Balkanlarda nüfuz ve mavki kazan_ 
masından muztarip bulunan Italya 
da, kendi nüfuz ve tesirini tekrar el. 
de etmek için bu fırsatı kaçırmak is
tememiş, ve bu memleketleri anlaş.. 
tırmak rolünü üzerine almıştır. 

R omanya, Macaristan ve Yu. 
goslavyanın vücude getirecek. 

leri blok, yukardan Balkanlara ine
bilecek olan herhangi bir akını önli. 
yecek ilk set olacaktır. Böyle bir blo. 
kun teşekkülü, Balkan devletlerinin 
menfaatine nuygun bir hareket, ve 
Balkanlarda sulhün devamını temine 
hizmet edecek olan bir garantidir. 

Yalnız bu blokun muvaffak olma. 
sı için şu veya bu devl~tin himaye. 
sinden ziyade kendi kuvvetine da. 
yanması lazımdır. İcabınJa Balkan 
Antantının iltihakiyle bu blok daha 
kuvvetli, daha muazzam bir siyasi 
teşekkül haline de gelebilir. Fakat bu 
blokun başında İtalyanın bulunması 
mide bulandırmaktan hali değildir. 
Filvaki bu teşebbüs ayni zamanda Al 
man akınını da durduracağı için, İtal. 
yanın müttefiki aleyhinde harekete 
geçtiğini göstermesi bakımından rr.ü. 
himdir. Fakat Tuna ve Balkan hav. 
zasında yaşıyan milletlerin istiklali 
ve bu mıntakanın sulhü hesabına, 

hariç bir devletin buraya hulul ve 
nüfuz etmesi zararlıdır. 

Henüz bir teşebbüs halinde bulu
nan bu hareketin Moskova ve Ber
linde husule getireceği akisler de he
nüz malum değildir. Faknt Tuna dev
letlerinin hayat ve istiklfıli Balkan
ları ve bizi yakından alakadar ettiği 
için üç Tuna devletinin bir blok tc~
kili teşebbüslerini yakından takibe 
mecburuz. 

Yugoslavya 
Başvekilinin 

Sözleri 
Belgrat, 9 (A. A.) - (D. N. B.): 
Üsküpte bir tezahür esnasında 

Zetkoviç bir nutuk söyliyerek ez -
cümle demiştir ki: 

"Bizim Yugoslavya hudutlarını 

aşan siyasi emellerimiz yoktur. Bü
tün hedeflerimize eriştik. İstediği
miz şey elimizdekini muhafaza et -
mek ve inkişaf ettirmektir. İstediği
miz şey barış içinde yaşamaktır. 

Memlekette barışı tekrar tesis ettik, 
şimdi hudutlarda barışı tekrar tesis 
etmek lazımdır. Milletimize barışı 

temin etmek için bütün yapıcı kuv
vetlerimizi bir araya toplamalıdır . ., 

\ 

Dikilide iki Zelzele 
Daha Oldu ' 

İzmir, 9 (A.A.) - Dikili kaza mer. 
kezinde evvelki gece iki zelzele daha 
olmuştur. Orta şiddette olan bu sar. 
.sıntılar üçer saniye sürmüştür. Fela
ketzedelerin çadırlara yerleştirilmesi 
tamamlanmış ve halk mutad işlerile 
iftigale başlamıştır. 

Almanların 
Sulh Taarruzu 

(Başı, 1 incide) 
çük bitaraflar Almanya lehinde sulh 
taarruzunu ileri sürmekle kendileri
ni tehlikeye düşürmekten başka bir 
şey yapmıyacaklarını, ve her şeyden 
fazla kendi kudretlerinin çok fevkin
de bir işe girişmiş olacaklarını idrak 
ediyorlar. 

Nitekim Danimarka gazetelerinin 
bugünkü neşriyatı hep bu sadet üze
rindedir ve bitaraf devletler için bi
taraflık siyasetini takipten başka ça
re bulunmadığını anlatmakta, aksi 
takdirde altından kalkamıyacakları 

bir işe girmiş olacaklarını izah et -
mektedir. 

Rusyanın Vaziyeti 
Sovyetler birliğine gelince. onun 

da Almanyanın bütün boyun eğme -
lerine ve Baltık meselesi karşısında 
ses çıkarmamasına mukabil,· bugün 
İzvestiyada çıkan bir makale ile Al
manyaya müzaheret gösterdiği göze 
çarpıyor. 

Fakat İzvestiyanın bütün tezi, 
şimdiye kadar bir kaç kere ileri sü
rülen ve müttefikler tarafından ce
vabı verilen tezdir. Bu tez, sulh tE>k
lifi kabul olunmadığı takdirde, har
bin devamı mesuliyetinin müttefik_ 
lere ait olacağıdır. Müttefikler harbi 
açmadıklarını, ve müstakil bir dev. 
!ete tecavüz etmediklerini, binaena
leyh tecavüz yüzünden sürüklen -
dikleri harbe devam etmekten ba~ka 
çareleri bulunmadığını anlatmakla 
bu tezi nasıl karşıladıklarını göster
miş bulunuyorlar. 

istişarelerin Neticesi 
İngiltere ile Fransanın sulh ta -

arruzlarını nasıl karşıladıklarını, 

Her Hitlerin nutku üzerine neşret -
tikleri yarı resmi tebliğler tavzih 
etmiştir. 

Müttefikler, bu tebliğlerle altı 

ayda bir seferberlik yaptıran teca _ 
vüz zihniyetinden ve tecavüz hareı 
ketlerinden Avrupayı kurtarmak is
tediklerini, Almanya verdiği söilleri 
tutmadığı için sözle değil fakat fiili. 
ve kati teminat verilmesi lazım gel
diğini anlatmışlardı. 

Diğer taraftan İngiltere ve Fran
sa hükumetleri bu mesele üzerinde 
temasa devam ettikleri gibi İngilte
re hükumeti de Dominyonları ile is
tişarelerini tamamlamaktadır. Bü -
tün bu temas ve istişarelerin neticesi 
ya yarın yahut öbürgün ilan oluna
caktır. . 

Mister Chamberlain'in bugün A-
vam kamarasında bu bahse temas et
memesinin sebebi de bu istişarelerin 
tamamlanmış olmasıdır. 

Mister Chamberlain, bugün A -
vam kamarasında Fransa ile İngil -
terenin harp gayeleri hakkında so _ 
rulan bir suale cevaben iki hükume
tin kendilerini harbe sevkeden gaye
ler hakkında mutabık olduklarını ve 
bu gayeleri mükerreren izah ve tas
rih ettiklerini söylemiş ve daha son
ra: 

"Bu gayelerde bir değişiklik ya
pılması lüzumlu görüldüğü takdirde 
bunu her iki hükumet de müştereken 
bildireceklerdir.,, demiştir. 

• 
Londra, 9 (A.A.) - Dün gece Ro. 

ma radyosu aşağıdaki haberi vermiş. 
tir: 

"İtalya şimdiki harbin nihaye~ bul
ması· için teklifler iler sürmemiştir. 
Fakat bu maksatla yapılacak her tiir. 
lü harekete manevi müzaheretini 
deriğ etmiyecektir. İtalyanın askeri 
sahada hiçbir teşebbüse girişmiyece. 
ği hakkındaki karan değişmemiştir." 

Gazetelere Gelince 
İngiltere ve Fransa matbuatı da 

bu mesele hakkında mutabıktırlar. 
Londra gazeteleri, Hitledn müsbet 
ve inşai mahiyette hiç bir teklif yap
madığın~ verilecek cevabın askeri 
harekatta yeni bir safha açacağım 
anlatıyor ve "evvelce dikte edeceği 
bir sulbü isteyen Hitlerin bir buçuk 
ay teahhürle müttefiklerin kuvvet 
ve kudretini anlamıştır ve şimdi mü
racaatlarını bitaraf devletler tarafın
dan nazarı itibara alınmasını son de
rece istiyor. Bu, Hitlerin vaziyetinin 
fena olduğuna bir delildir. Harpten 
daha bir hafta evvel tavassut teşeb
büslerini ibzal etmiş olan Belçika, 
Holanda ve Papalık şimdi susuyor.,, 
diyorlar. 

Times gazetesi, şöyle diyor: 
"Söylediği nutkun kati cevabının ne ola

cağı hakkında Hltlerde en ufak bir şüphe 
var idiyse, bit.ıra! memleketler tarafından 
bu nutka karşı alın3n vaziyet herh::ılde bu 
şüpheyi kati olnra}c izale etml:itir. 

Daha bundan altı ay evvel Avrupa ve 
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Fransızlar Dün Bir Almanı 
Denizaltısını Batırdılar 

Rus yadaki 
Almanlar da 

Geriye 
Ah nacak 

(Başı 1 incide) 
nna isabet ettirmiye çalışmışlardır. 

Bu muhtelif Alman teşebbüsü Fran. 
sız kumanda heyeti tarafından dik. 
katle kaydedilmiş olmakla beraber 
bundan büyük bir taarruz hareketi. 
nin yakın olduğu gibi bir netice çı
karmak pek acele olacaktır. 

Dün ve gece Alman faaliyeti biL 
hassa Mozel .Mosselle. bölgelerinde 
ve Sarbrt\k'un doğusunda olmuştur. 
Almanlar bu bölgelerde üç büyük 
baskın yapmışlardır. Bunlar hiç şüp. 
hesiz yoklama hareketleridir ve he. 
defleri Fransız mevziforinin muhiti 
ile bataryaların vaziyetini öğrenmek 
ve mümkün olduğu takdirde esir al. 
maktır. Bu üç hareket tamamile a. 
kim 'kalmış ve Almanlar süratle ge. 
ri çekilmeğe mecbur kalmışlardır. 

Propaganda Taarruzu 
Emin bir membadan bildirildiğine 

göre Almanlar dün bir propaganda 
taarruzu yapmışlardır. Mit!'elyözle
rin, tankların ve topların yanına ko
nan büyük hoparlörler birden cep
henin bazı noktalarında konuşmıya 

başlamışlardır. Alman topçu kuvvet. 
leri bu müddet zarfında ateş etme
mişlerdir. Hoparlörlerle Hitler"in 
nutkundan bazı parçalar okunmuş
tur. Fransız askerleri bu sürprizi bü. 
yük bir neşe ile karşılamışlar ve bu 
hareketi Maudce Chevalier'nin bir 
numarası kadar eğlenceli bulmuşlar
dır. Biraz sonra şiddetli bir topçu 
düellosu başlamıştır. 

Bu münasebetle propaganda servi
sinin ilk defa olarak bu kadar büyük 
hoparlör kullandığı hatırlatılmak
tadır. Muhasamatın başlangıcında 

Almanlar iri harfli afişler kullanmıŞ
lardı. Bunları kendi hatlarının önü
ne koymakta idiler. Fran&ız askerleri 
afişlerde şuna benzer cümleler OKU

makta idiler: "Alman dostlarınıza a
teş etmeyin.,, Halbuki bu afişler "he
def ittihaz edilerek tahrıp edilmiş

tir. 

jşgal Edilen Mevziler 
Keşif kollarının sıkı faaliyPti ve 

topçu kuvvetlerinin şiddetli hareka
tı ile halihazır tezahür eden askeri 
vaziyet, Fransız kıtalarının, Alman 
hududu üzerinde 160 kilometrelik 
cephenin her noktasında 
geçtikleri ilk muhasemat 
hatırlatmaktadır. Fakat 

taarruza 
günlerfrıi 

harekatm 
mahiyeti, o günlerle kıyas edilemez. 
İki taraf kıtalarr, tecrübe edilmiş 

tabiyeler neticesi mevziler işgal et
mektedirler. 

Diğer taraftan, topçu kuvvetleri, 
istihkamları teslih eden toplara ila
veten, ağır ve hafif olmak üzere, mu
azzam sahra topları ile takviye edil
miştir. Her iki tarafta yığılı bulunan 
insan ve malzeme kitlesi o derece 
büyüktür ki, askerlik tarihinde şim
diye kadar henüz misli görülmemiş
tir. Aradan geçen haftalar, Fransız 
kumandanlığı için değerli neticelel" 
vermiştir. Sık sık mevki tayinleri 
yapılmış, muhtelif ve pek külliyetli 
cüzütamlar harbe alıştırılmış, ufak 
mıkyasta mevzii harekat esnasında, 

bazı teknik silahlar tecrübe edilmi;ı
tir. Bu silahların istimali, sulh esna, 
sında, askeri mütehassıslar arasında 
münakaşalara sebep olmuştur. 

lngilizlerin Faaliyeti 
Londra, 9 (A. A.) - Fransanın 

"bir tarafında" Royal air forces nez· 
dinde bulunan bir müşahit, İngiliz 
hava kuvvetlerinin Fransanın büyük 
bir sır ile örtülü bulunan bu mmta-

Amerika kıtalarından Hitlere tavassut tek
lifleri yapılıyordu. Şimdi ise, Hitler ken
disi için siysat bir kefil aradığı bir sırada 
bu işin liizuınsuzluğundan dolayı hiç kim
se ortaya çıkmıyor ve şimdiye kadar da bu 
yolda hiçbir devlet adım atmamıştır. 

Bitlerin reddettiği bir sıra garantne:
bütün dünyaya isbnt etmi:ıtlr ki, Hitlerin 
ne sözü ne de imzası hiçbir kıymeti ifade 
etme:r.. 

Bu şerait altında Hltler tar:ı!ından ya
pılacak hiçb!:r teklU girişilecek taahhütle
rin fiili tatbikini temin edecek müsbet ga
rantılerle müterafik olmadıkça, hiçbi!" mü
zakereye yol açamaz. Halbuki cuma günku 
nutukta böyle bir garanti mevcut değildir. 

Amerika'da olduğu gibi diğer bütün bi
taraf memleketlerde de şu cihet sabit ol
muştur ki, Hltlerin sözünü müsbet kıl1-
cak derecede kuvvetli garantiler meveut 
olmadıkça bu sözler nazarı itibara alına
maz. Fransa ve ingiltere de uzun ve acı 
tecrübelerden sonra nyni neticeye varmı~
lardır. Binaenaleyh, yapılactık yegane şey 
Avrupayı kurtarmak hususundaki :ızimle
rini kuvvetlendirmektir.'' 

TEBLIGLER 
ri sürülen iddia gülünçtür. Zigfrid 

• ... hattının ikmal edilmemiş hiç bir nok-
5 tası yoktur. 

(Başı, 1 incide) 
ların da ayni maksatla geri alınacak• 
ları bildirilmektedir. Sovyet Rusya· 
nın buna mukabil hicret etmek isti• 
yen Çekleri ve Slovakları Rusyayıı 

alacağı haber veriliyor. 
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· Fransız Tebliği 
Paris, 9 (A. A.) - 9 ilkteşrin sa

bah tebliği: Dün akşam üzeri ve ge. 
celeyin, Niedin aşağı vadisinde ve 
Sarrebruckün cenubunda temas un. 
surlarının faaliyeti kaydedilmiştir. 

• • 
Paris, 9 (A. A.) - 9-10.939 ta. 

rihli Fransız akşam tebliği: Düşman 

keşif koIJan Moselle ile Sarre ara. 
smda çok büyük faaliyet göstermiş. 

terdir. Mosellden Rhine kadar, iki 
taraf arasında topçu ateşi teati edil
miştir. Denizde, karakol gemilerin. 
den biri bir düşman denizaltı gemi. 
sine muvaffakıyetle taarruz etmiştir. 

Alman TebliCji 
Berlin, 9 (A. A .) - "Tebliğ,, 

Garp cephesinde keşif kollarının 
mevzii faaliyeti görülmüştür. Iki ta
rafın topçuları hafif bir faaliyet 
göstermişlerdir. 

Havada keşif tayyarelerinin ha • 
fif bir faaliyeti &'Örülmüştür. 1 J-····--······--........ ----........-

kasında ihtimamla maskelenmiş o -
lan bir hava meydanında programla
rının tatbiki ile meşgul olduklarını 

bildirmektedir. İngiliz hava kuvvet
leri garp cephesinde devamlı bir 
faaliy testeögr mb mföyp up mföyp 
henüz pek az haber verilebilecek bir 
safhada bulunmakla beraber göri.i -
len iş, pek mühimdir. Tayyareciler 
Zigfrit hattının krokilerini almakta 
ve en ufak teferruatına kadar tesbit 
etmekte hayrete şayan bir meharet 
göstermektedirler. 

Tayyareciler hergün bu hattın 

hinterlandı üzerinde uçarak düşma
nın hayati noktalarını tesbit etmek 
üzere pek tehlikeli keşifler yapmak. 
tadırlar. Her gün bir kahramanlık 

hadisesi kaydedilmektedir. Bütün 
mesele, Alman müdafaa istihkam -
!arını müınJ<ün olduğu kadar iyi keş
fedebilmektir. 

Royal air forces, üslerini büyük 
bir mahnrı:>tJı:> c::ı:ıklı:ırn:ığıı tnnuaUoı. 
olmuştur. 

Birinci ziyaretimde hayretler i
çinde kaldım. Çünkü iki gün evvel 
oradan geçti~im vakit, dikkatli bak· 
masını bildiğim halde, alelade bir 
manzaradan başka bir şey görme • 
miştim. Bu mıntakada bir tayyare 
karargahı olduğunu hiç bir suretle 
aklıma getiremezdim Halbuki bütün 
ağaç kümeleri dibinde dallarla örtü
lü tayyareler bulunmakta idi. Ve o 
kadar iyi örtülmüştü ki ağaçtan far
kedilemezdi. İstenildiği zaman tay
yare hareket ediyor ve havadan ba· 
kılınca nereden çıktığı belli olmu -
yordu. Tayyareciler ekseriya, tayya· 
releri yanında dallardan kulübeler 
inşa etmekte ve bunların dahilini 
mükemmel bir surette tefriş eyle _ 
mektedirler. 

Bahsettiğim mıntaka, düşmanın 
pek yakınında olduğu için, şimdiye 
kadar burada elde edilen parlak mu
vaffakıyetleri, mevki zikrederek an
latmağa imkan yoktur. Çünkü o va
kit düşman burasının coğrafi vszi -
yetini tayin etmiş olacaktır. 

Zigfrid Üzerinde 
Akşamları, pilotlar ekseriya ci 

var şehrin otelinde toplanmaktadır. 
lar. Bu toplantılarda bir kaç saat 
evvel, 300 metre yükseklikten uça -
rak Zigfrid hattının fotografilerir.i 
alan veya fevkalade heyecanlı bir 
hava muharebesinde düşman tayya
relerini düşüren tayyarecilere rast 
gelmek kabildir. Fakat bunların ağ
zından bir şey işitmek kabil değildir. 
Bunu hergünkü hayatın tabii seyri 

olarak telılkki etmektedirler. En aşa
ğı rütbede olanlar da en yukarı rüt
bede olanlar gibi yalnız memlekette 
bıraktıkları ailelerinden, ihtiyat si
garaları olup olmadığından bahset -
.mekte, fakat yaptıkları uçuşlar hak
kında katiyen bir şey söylememek
tedirler. 

Bununla beraber müşahit, tefer -
ruata ait bazı zararsız malumat elde 
etmiştir. Genç bir tayyare mülazimi 
bu müşahide Alman istihkamlarının 
henüz yosun tutmadığını, sarmaş1k -
ların duvarlara henüz sarılmadığmt 
ve bu sayede istihkamların planları.. 
nı ve maktalarını tetkik etmenin ko
lay olduğunu söylemiştir. Bu tahki
matın bitmemiş olduğu hakkında ile-

Mülazım bir defasında, Alman -
ların gizlemeğe çalıştıkları büyük 
bir top gördüğünü söylemiş ve şun
ları ilave etmiştir: 

"İçlerinde bir tek kişi bulunmıyan bir
çok köyler üzerinde uçtuk. Fakat hayret 
edilecek bir şey varsa o da. Almanların, 
Zigfrid hattı üzerinde uı:tuğumuz zaman, 
buna milnl olmak üzere bize ateş ;ıçmama
larıdır. Yalnız bazı miınferit tayyare dı\rii 
topları zaman zaman üzerimize ate:, etmek
tedir. Almanların bu müstahkem hatt<ı ait 
esrarı himayeye neden tenezzül etmemek
te olduklarını bir türlü izah edemiyo
rum. Bundan başka, tarla ve nrmanh:ırd::ı, 
tnhkim tesisatının yakınında tesadüf edil-
küçük arazi tilmsekleri bilhassa dikkatimi 

Peşteden alınan ve henüz 4-eeyyiit 
etmiyen bir habere göre, Almanyıı 

Cenubu Şarki Avrupada ve Balkarı
larda bulunan ve sayıları (2000000) 
olan Almanların Almanyaya dönme• 
leri için gizli teşebbüslerde bulurı• 

maktadır. Bunlar da Çekoslovak)'& 
ve Polonyada iskan edileceklerdir. 

Fransız Gazetelerinde 
Paris, 9 (A.A.) - Bugünki.i Faris 

gazeteleri, Almanyayı bile endişeye 
düşüren Sovyet· emperyalizmindel'l 
bahsetmektedirler. 

betondan yapılmış kalelerin ve yeni mlis- Ordre gazetesinde, Pertina'lı:: diyot 
celbetmektedir. Bunların bir ;ıynine de ki: 
mektedir. Dikkate değer blr nokta daha "L t d b l bu"tu"n Al• e onya a u unan ilave edeyim: 

"Ekseriya birçok köyler. alelfide gizlen- manların kütle halinde Almanyay!I 
miş müstahkem tesisattan başk:ı bir şey hicret etmesi için Berlin hükumeti 
değildir. Buralara girerken sakin bir kö- tarafından verilen emir Hitlerin So\"• 
ye girildiği hissi vardır. Fakat hakikatte 1 yetlerden endişeye başladığını isbat 
buralar öldürücü ve taarruzi istihkamlar- . 
dan başka birşey değildir." eder. Hıtler, Sovyetlere karşı koya• 

bilmek için ıztıraplı ameliyatlar yap· 
makta tereddüt etmiyor. Sovyetlerie 
karşılıklı yardım muahedesile bağ• 
lanmış bulunan Es ton ya ile Letonya
ya Almanyanın artık müstakil bit' 
devlet nazarı ile bakmadığı da met• 
kur kararla sabit oluyor. Balkanlar 
da keza telaşa düşmeğe başlamıştır.'' 

Şimal Denizinde Harp 
Londra, 9 (A. A.) - İstihbarat 

nezareti şimal denizi üzerinde vuku
bulan şiddetli muharebe hakkında i
kinci bir teblig neşretmiştir. Büyük 
Alman muharebe tayyarelerinin dü
şürüldüğü bilahare meydana çıkmış
tır. Küçük bir İngiliz tayyaresinin 
pilotu bir düşman deniz tayyaresini 
görerek hücim etmiştir. İki tayyare 
arasında bir mitralyöz düellosu ce
reyan ederken bir Alman tayyaresi 
daha zuhur ederek mücadeleye işti
rak etmiştir. Bunun Üzerine iki kü
çük İngiliz tayyaresi daha peyda ol
muş ve faikiyet İngilizlere geçmiştir. 
Neticede Alman tayyarelerinden bi
ri denize düşmüş, diğeri de süratle 
uzaklaşmı.c::tır. İngiliz tayyarelerine 
bir çok mermiler isabet etmişse de 
tayyareler ciddi hasara uğramamış
lardır. İngilizler tarafından insanca 
zayiat yoktur. 

• 
Londra, 9 (A.A.) - Amirallık ta

rafından tebliğ edilmiştir: 

İngiliz keşif tayyareleri, Alman 
deniz filosunun Norveç cenubu garv 
bisi istikametinde yol almakta oldu
ğunu, dün öğleden sonl.'a haber ver
mişlerdir. Kuvvetlerimiz, harp açm.ı. 
ya teşebbüs etmişler ise de düşman, 
karanlıktan istifade ederek kaı;mış

tır. Bugün, şimal denizinin şim:ıJi 

şarki mıntakasında, Alman bombar. 
dıman tayyarelerile İngiliz kruva. 
zörleri ve muhripleri arasında mü
kerrer çarpışmalar olmuştur. İngiliz 
gemilerinin hiçbirisi hasara uğrama-

Kerilis de "Epoque,, gazetesinde 
ayni fikirleri ileri sürüyor ve diyor 
ki: 

"Sovyetler Birliği şimdi Büyük 
Petronun emperyalist siyasetini tek· 
rar ele almıştır. Sovyetler Birliği 
yeniden ele geçirmiş nazarile bakıla· 
bileceği topraklarda mevcut Burjull 
nizamını derhal bozarak komünistliği 
tesis etmek istemiyor. Bu. çok dah3 
vasi hesaplara dayanan bir ihtiyat ve 
itidal siyasetidir. Macaristanı. Bul• 
garistanı. Yugoslavyayı ve Romaıl· 

yayı Hitlcrin kollarına atmamak içiTl 
bu memleketlerde yaşıyan burjualıı· 
rı ürkütmek. Moskovanın ic::inr.> Ol'!1 .. 

miyor." 

mıştır. Düşmanın zayiatı malı.im de• 
ğildir. 

• 
Amsterdam, 9 (A.A.) - İndia isin1-

li Finlandiya vapuru Holandanın si· 
mal sahili açıklarında saat 12 de bil' 

mayine çarpmış ve batmıştır. 

• 
Avustralyamn cumaya 3,200 ta~" 

yare göndereceği bildirilmek • 
tedir. Fransız deniz kuvvetleri bnı;.. 

kumandanı amiral Darlan, dün Tou· 
londa deniz üssünü teftiş etmiştir~ 

Baltıkta Vaziyet: 
talebinde bulunduğuna dair hiçbit' 
şey bilmiyorum. Sükunetimizi taJtl8' 
mile muhafaza ediyor ve vukuata bl• 
tizar ediyoruz. Sovyetler Birliği i16 

Finlandiyanın menfaatlerini alalt!J' 
dar eden meseleler hakkında göriW 
meleri pe\ tabiidir." 

(Başı, 1 incide) 
maktadır. Finlandiyaya karşı kuvvet 
istimali takdirinde btt hareketin bü. 
tün İskandinavyada çok der.in tesir
ler yapacağı anlaşılıyor. 

Hariciye Nazırına Göre 
Nitekim, Finlandiya hariciye na

nrı, İsveç matbuat mümessillerine 
verdiği beyanatta: "Finlandiya, hali 
hazırda, bütün şimal memleketleri 
tarafından ilan edilmiş olan sivasi 
bitaraflık sahasını muhafaza etmek
tedir,, demiş ve ezcümle şu sözleri 
ilave etmiştir: 

"Finlandiya Rusyanın, diploma -
si usulü ile müzakerede bulunmak 
hususundaki arzusunu tabiatiyle ka
bul etmek mevkiindeydi. Fakat, mü
zakere edilecek meseleler hakkında 
hiç bir sarahat mevcut değildir. Bu 
meseleler ne olursa olsun. Finlandi
ya siyasi bitaraflık sahasında kala -
caktır,, İsveç matbuatına göre, Fin
landiya, mutlak surette bitaraf olan 
siyasetine muhalif her türlü diktayı 
reddedecektir.,, 

• 
Kaunas, 9 (A. A.) = Nazırlar 

meclisi, hariciye nazırı Ubsyse Mos
kova seyahatinde refakat eden hü -
kumet reis vekili Lizankas ile gene
ral Rastikisin avdetlerini müteakip. 
bu sabah, devlet reisinin başkanlığı 
altında derhal bir toplantı yapmıştır. 

Diğer taraftan Finlandiya dahiliye 
nazırı bir Alman gazetesine beyanat
ta bulunarak şu sözleri söylemiştir: 

"Sovyctler Birliğinin bizden arazi 

Finlandiya murahhası yarın hare• 
ket edecek ve anlaşılan müzakerele! 
perşembe günü başlıyacaktır. Müıs• 
kerenin her safhası Fin meclisirl11 

arzolunacaktır. 

• 
Berne, 9 (A. A.) - İsviçre aj:ıft' 

sının haber verdiğine göre, vnnoô' 
işçiler tarafından yapılan büyük bit 
mitingde bankalarla büyük sanBY1 

devletleştirilmesi ve büyük emliıl'1" 
istimlak istenilmiştir. 

Rusyaya Tam Serbesti 
Stokholm, 9 (A.A.) - Svens1'9 

Dagbladet gazetesinin Berlin rnu118' 

biri yazıyor: 
"Almanya, harp müddetince Rtı5' 

yanın müzahereti kendisine eızerı' 
olduğu iç.in, Sovyctlere Avrupatı111 

şimalinde tam serbesti vermeğe Jeti' 

rar vermiştir. 

Sovyet yayılması İsveçten üs 01
9
' 

rak Karlskrona limanı ile Gotıand 9' 

dasını istemeğe kadar varsa bile . .ı\ 1' 
manya buna mani olmak için hic;bit 

şey yapmıyacaktır. 

Hatta harp devam ettiği takdirde. 

Almanya kendisinin bolşevikleşn1e51' 
ni dahi kabul edecektir.N 
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Oğretmen Okullarına 
Parasız ve Yatılı 

Kabul Edilen Talebeler 
Seçilen 412 Talebeden 216 sı Kız, 196 sı 

Erkektir, Bunların isimlerini Neırediyoruz 
Ankara 9 (Tan Muhabirinden)

l3u yıl öğretmen okullarına parasız 
Yatılı a1ın:Cak talebe, eylul başın -
da okulların öğretmen meclisleri ta
rafından namzet gösterilenler ara -
5Indan seçilmiştir. Aranılan vasıflar 
gözönünde tutularak namzet göste. 
rilnıiş olan bu talebelerin evrakı Ma
arif Vekilliğine gönderilmiş ve bu 
arada (her birinin vaziyeti yeniden 
tetkike tabi\.tutulmuş, sağlık raporu 
Vekilliğin sıhhat müfettişliğince göz
den geçirilmek suretiyle) lüzumlu 
"asıfları haiz görülenler seçilmişler
dir. 

durrahim Kaçan, Sabahattin Sezer, Zeki 
Öngel, Avni Erdem, Şemsettin Koçan, 
Ahmet Akman, Cemal Yücel, Hasan Gülez. 
Mehmet Yoldaş. Hüseyin Onur, Hüseyin 
Çukur, Hakkı Şener, Avni Sarıtaç, Meh
met Solmaz, Abdullah Özen, İhsan Sarı
yiğit, Hamdl Albayrak, Hasan Yüksel, 
:'\lahmut Akdoğan. Nihat Aytün, Kemal 
Çetin, Bahaettin Coşkun, Mehmet Elgürı, 
Tarık Acar, Suphi Bülbül, Mehmet Tu
ranman, Ahmet Karslı, Hüseyin, Recep 
Sagdu;. Kemal Özkaya, HUsamettin Erars
lan, Mehmet Akııün, Cemal Gülgen, Ya
şar ör..alp, Faris Ünver, Kamil Albayrak, 
Mustafa Dalkılıç, Salim Örge, Muammer 
Renda, Hüseyin Bayral. 

Bursa da 
Bursa kız ö1'5retmen okuluna kabfıl edl· 

lenler: 

TAN 
Kayseri İcra Memurluğundan: Eş.. 

hası muhtelifeye borçlu Kayseri Ka. 
zancılar çarşısında manifatura tüe
carı Yusuf Tezgahçı ve mahdumlan 
tarafından yüzde otuz sekiz nisbetin
de borçlarını ödemek şartiyle Kay. 
seri icra tetkik merciine yaptıkları 
konkordato teklüleri kabul oluna
rak 5 - 10 - 939 gün ve 1334 nu
maralı ilamla kendilerine iki ay me
hil verilmesine karar verilerek ~<m
kordato komiserliğine Kayseri icra 
memuru Bedri Ketecioğlu tayin olun 
duğundan alacaklıların tarihi ilan. 
dan itibaren yirmi gün içi:ıde alacak 
lannın evrakı müsbiteleriyle şifahen 
veya tahriren Kayseri icra memuru 
Bedri Keteeioğluna müracaatları ilan • olunur. 

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Ha· 
kimliği: 

T. C. Ziraat Bankası vekili tara· 
fından Ziraat Bankası Lüleburgaz a. 
janlığı sabık mukayyidi olup İstan
bul Süleymaniyede Elmaruf cadde. 
sinde 15 N. da oturan Mustafa Ne~ 
cati aleyhine sahte havale mektubu 

, 
AGARAN 
SACLARA 

saç boyaları saç tarın tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan· 
makla çıkmaz, daima sabit ka
ıir. Kumral ve siyah renkli sıh-

hi saç boyalarıdır. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

• 

7 

~ .................................... . 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 

1 - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer yoktur. 
Diğer sınıflar için yatılı ve ya tısız, kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunmaktadır. 
2 - lstiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. · 

,_ Adres- Şehzadebaşı Polis Karakolu arkasL Telefon 22534 _, 

Levazım AmirJiği Satmalma Komisyonundan: 

Altı bin ton buğday kırdırılacaktır. Kapalı :ı;ar:fla eksiltmesi 12-10-939 ııerşembe 
günü saat 15 de İstanbul Topp.anede İstanbul leva7.ım amirliği satınalmıı komısyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli (50.640) elli bin allı yüz kırk lh-a, ilk. teminatı 
(3782) üç bin yedi yüz seksen iki liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Isteklile
rln kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evYel 
komisyona vermeleri. (251) (7658) 

* * 611 ton sömikok kömürü alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11-10-939 ça1·şamoa 
l.(iinü saat 15 de Tophanede amirli'!{ satın alma Ko.da yapılacaktır. Tahmln bedeli 
beher tonu 21 lira, ilk teminatı 962 lira 32 kuruştur. Şartnamesi Ko.da görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber tekli( mektuplarını ihale saatinden bir saat 
enel Ko.na vermeleri. (256) (7687) 

* * Harp akademisi için 251} ton kok kömUrü alınacııktı,.. Açık ek~iltmcst 1'1-10-939 
çarşamba günü saat 15.30 da Tophanede Amirlik satın alma Ko.da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli beher tonu Hı lira ilk teminatı 356 lira 25 kuruştur. Şartnamesi Ko. 
da görülür. İsteklilerin belli saatte Ko.na gelmeleri. (257) (7695) , 

TAS Hl H iL.ANi 
Gazetemizin. 30-9-939 tarihli nüshasında neşredilen 

Sümerbank Gemlik Sun'i ipek Fabrikasında : 

Okullarca namzet gösterilenlerin 
sayısı beş yüz otuz yedidir. Bunlar -
dan kırk sekizinin derecesi pek iyi, 
489 ununkn iyidir. Yapılan tetkik 
Sonupda kadro vaziyeti de gözönün
de tutularak 412 talebe öğretmen o
kuluna parasız yatılı olarak alınmış
tır. Alınanlardan kırk beşinin dere. 
Cesi pek iyi ve 367 sininki iyidir. 

Türkan Özcan, Semiha Güngör, GüT.in 
Oban, Fatma Maadder, MuallA Akyol, Re
fika Örlüç, Kadriye Köker, Solmaz Bul•.ıt, 
Pakize Çorluk, Naciye Doğan, Muazzez 
Ergun, Nuriye Yavru, Şadiye Akçaoğlu, 

Kamıran Özdal, Afife Öıtop, Nevin Ay
sel, Sabriye Antalya, Melahat Arın, Hay
rünnisa Sözer, Rukiye Zorba, Nermin Ber
kan, Fatmn Ayl:i, Güzide Beşeralp, l''at
ma Sanlı, İsmet Canay, Reha Gtincan. Sa
niye Çürük, Sulh!ye Uyar, Süheyla Öcal, 
Muaru Yurdakul, Samiye Yeşiltepe, Ka
mıran Sebik, Ayşe İra21, Nezihe Ziler, Be
dai Sinde, Muzaffer Alyanak, Münevver 
Açık, Meliha Özaydaç, Münevver Yılmaz, 
Naciye Akyazı, Emine Taşkın, Nefise Dö
ğtişgen. Nevaset, Nezahat Aytaş, Tevtika 
Düsrey, Cahide Akmut, Semiha Göncü, 
Seher Bengim, Ne7.ahat Kıraç, Aliye Er
gen, Muht'erem Gürpınar. 

ile zimmetine geçirdiği 1355,50 lira-, a 
nın maa faiz tahsili talebile açJan 

1 
davadan dolayı, müddeialeyhe ila
nen yapılan tebligata rağmen mah
kemeye gelmediğinden mahkemece 
müddeialeyhe gıyap kararının tebli
ğine kendisine · bir ay mühlet veril. 
mesine ve mahkemenin 24-11-939 
günü saat 14 e talikine karar veril
diğinden yukarıda adı ve adre3i ya. 
zıh müddeialeyhin yazılı gün ve sa
atte mahkemeye gelmediğiniz veya 
bir vekil göndermediği takdirde 
mahkemeye gıyabında devam oluna.. 
cağı ve bu baptaki gıyap kararının 

L BEvo<:;Lu • tsTANBUL 

Satı~a çıkarılan (Çile ve Bobin) halinde Sun'i ipeklerin flatlarını gö~teren ilA
nın ikinci satırında bobin kelimesinden evvel yazılma~ı lA:ı:ım gelen (Çile) ke
limesi sehven yazılmamıştır. Bu !iaUar (Çile ve Bobin) sun'I ipeklere ait olduğunu 1 ' tavzlhan tashihi keyfiyet olunur. 1 

216 sı kız ve 196 sı erkek olan bu 
talebeler mevcut öğretmen okulları
na tevzi edilmişlerdir. 

lstanbulda 
latanbul erkek ö(jretmen okulun:ı kabu 1 

•dllenler: 
Vamık Zahir Birgen, Ahmet Atlı, Bekir 

Salih Kıranel, Nurettin Yetiştiren, İmıa11 
~ol, Hüseyin Demirci, Mehmet Mutlu, 
ükrem Taşkın, Ali Fethi Mutlu, Ahmet 
ÇY:ıldız, Sadık Küçilkelbir, Emin Yağcı. 

* lttanbul kız öliretmen okuluna kabul 
edilenler: 

Sabah;ıt Yalçın, Semahat Tamer, Feriha 
l{litfikkertcn, İmh!rmah Özbey, Zehra 
Akctonat, Nimet Apaydın, Müzehher Tok
~z. I<'atma Mukdfme, Sulhiye Özen, Üm
ran Abatay, Macide Ürkmez, Selma Öz.ey, 
:acer Öz, Fa~~et Talas, ·Şükriye Kabasa-

al, Mevhiz Ozdinç, Güzin Hatuno~lu, 
-4.yşe Tokay, Fatma Merrloğlu. Handan 
\>iğitbny Hnyrtinnlsa Akgün, Mlinevver 
•" ..... --..ı ... , C::-"'·'~· A -l-ı- '7oh•• Ö:OHH· Ctl 

~n ";rem, Süktide Köprülü, Saadet Bay
t al, ikbal G!ireten, Saliha Ergu, Maide 
p:o l"ona, Melek Karamakçı, Fethiye Akarsu, 
Ö ahrlye Uncuoğlu, Rebia Levent, Lı'.l.tfiye 

lzmirde 
lzmlr kız öOretmen okuluna kabul edi· 

fenler: 
Meserret Soyak, Dilber P'ekme, Meliha 

Altınsoy, Seher Göngöz, Şahinde Bozok, 
Şükriye Erdoi?an, Perihan Sileli, Türkan 
Ege, Fatma Ülker, Refika Yuban, Şefika 
Sabuncu Ülker Erden, Firdevs Bunbur, 
Miinevv~ı· Öı; Cahide, Nezahat özen, Fik
ret Tuna, Müjgfın Özgüner, Haryütmisa 
Ayan, Mahlder Özer, Muammer GUrdoğ
du, Feriha Aıılanbayojlu, TürkAn, Emel 
Coner, Semiha İzgtirbarları, Nermin Sen
cer. Dürncv Ernibinay, Naciye Tepegöz, 
Merzuka Gözen. Mükerrem Yurtgüven, 
Muleber Öner, Hayriye Gün:ıen, Za.fe1· Es
kin. 

Konya da 

da m-:hkeme divarına asılmıs olduğu 
ilan olunur. (20980) 

KAYIP: Fakülteden aldıilm hüviyet 
varakası ile tramvay pasosunu kaybettim. 
Hükümleri yoktur, Tıp Fakülteıs.lnden 

2973 Mehmet Sait. 

İstanbul ikinci icra dairesinden: Bir 
borçtan dolayı 39-198 numaralı dosya ile 
tahtı hacze alınan san renk azmanı 5 inek 
17. 10.939 tarihine müsadif salı ıünü 14 ten 
16 ya kadar Yeniköy Bağlar mevkiindc 37 
numarah ev önünde satılacaktır. 

O gün muhammen kıymetin yüzde 75 ni 
bulmadıiı takdirde ikinci arttırması 

24-10-939 tarihine müsadif salı günü ayni 
mahalle ve saatte icra olunarak en çok art
tırana ihale edilecektir. Taliplerin satış 
gününde ısaatlerinde mahallinde bulunacak 
memuriyete yüzde 7,5 pey akçesiyle mü. 
raeaat etmeleri ilin olunur. 

Musiki 
Terbiyesi 

Paris Konservatuvarı Armo. 
ni Profesörü Albert Lavignac-'! 
ın yazdığı ve Fransız Aka.de. 
mısının takdir ettigi bu eser 
19 uncu tab'ından Abdülhalik 
Denker tarafından titiz bir iti. 
na ile t ercüme edilmi~tir. 24 
Formadan ibaret bu eserin tabı 
nefasetine de ayrıca itina olun
muştur. Fiyatı 125 kuruştur. 

, _ Kanaat Kitabevi _ , 

, Profesör Dr. Besim Ömer 
Akalrn'ın Kitaplarından : 

Üzilm ve OzUmle Tedavi 
Gençllijl koruma • Çok ya· 
ıama 

Tilrk Çocuğu yaıamalıdır 
Türk Çocuğunu nHıl yaıat• 
malı: 

Kuruı 

50 

25 
80 

Zden, I..fttl!e Demirbulak, Mürüvvet Er
iürek, Fevziye Tezcan, Handan Dörtkız
d.ar, Fevziye Dirik, Nebahat Savacı, Zübey
r!.: tnumeriç, Hayriye Kocacenk, Zeynep, 

Konya kız: llliretmen okuluna kabul edt. KAYIP: Nişantaşı sultanisinden aldı • 1 - N Ufua alyHetl, aaii fa m 

nealf, Sağlam ı~k 30 1 fenler: ğım tasdiknamemi kaybettim yenisini ala. 
Meliha GUclüer, Meliha Eren, Latife cağım eskisinin hükmü yoktur. 2 - Çocuk bakımı • Puerl · 

1nna7. Batt.ıl, Nedime Oğm:, Ne1lha Ya
nııı, Müzeyyen GülAy, Mihriban Tunç
;ıaıı, Fatma Yatkın, Zahide .ınuerkan, 
atma Gediz, Lutfiye Karagözoğlu. 

Bahçıvan. İhsan Aydın, Hamiyet Önder, 949 Sabih Fani kUltUr (250 reıılmll) 100 

Edirnede 
Edlrne erkek ööretmen okuluna kabul 

fldllenfer: 

\>·~nıuı Salim, Mehmet Kapak, Mehmet 
il'! Uzter, İsmalk Günay, :Enver Gün, Meh
't~t Kas.~poğlu, Halil Bitin_<.'. Suat Tevfik, 
tik ezer Ozenbaşlı, Şükrü Özyüksel. Tev
l?ı.i 'Y'anıan, Hikmet Aşık, Namık Irk, Ka
kııl Yazgan, Abdullah Ufruel, Mümin Er
Ö • ltemaı Mutlu, Mehmet Vağdarlı, Al! 

Zttirk., 

* !::dlrne kız öGretmen okÜluna kabul e· 
llilerııer: 

eli Faı:iıet A~ok, Kadriye Sönmez, Fer
() Ye Altınok, Müjg~n Senelgiin, Muall§ 
ı~~Ur, Melfthat Meriç, Epher Sungur, Me
O •t GUrsesli, Meryem Be:ı;eroğlu, Kadriye 
~1 Yll'laıı, Zerefşnn Batu, Hatice Saraç, Mih
tı' l'~ Işıklı, Ayşe Gi.lrus, Maide $umlt1, 
~ a Altınelli, Melnhat Gülen, Ümide 
C~~~~erit, Zühal Duru, Sacide Tamer, 
JıYd Uın Coban, Emine Ya:r:ıcıer, Neriman 
leıt ~n. Emine Malatya, Ratice Erdoğan, 
•lırıfıye Erd7~. Mebrure Öde, Vasfiye Ak
tiy ' Şemsi Ozgilr, Merahat Kayaman. Za-

e Geneı, Meveddet Teber, Raise Dinçe!. 

Adana da 
~dın 

•dıı 1 erkek öğretmen okuluna kabul 
enıer• 

l':yop n 

Rasime Özbay, Muammer Kazanç, Nezihe 
Tiber, Fethiye Demirci, Necmiye Şenkin, 
Şehvar Öçkan, Meliha Özden, Şeri1e, Be
dia Saraç, Rukiye Alp, Ayşe Akman, Sü
heylA, Sabriye Sınnay, Nimet Yazan, Sa
miye Babayiğit, TilrkAn Doğanay, Emine 
Güntekin, Fatma Bayoğlu, Melek Canatar, 
Edibe Babacan, Kübra Yalçınkaya, Mü-
tena Gönenç, Muanez Önen, Emine Ti
muçin, Ahmet Aktulga, Semiha Akalın, 
Güzide Tuncel, Suat Demirseren, Nazime 
Eren, Ayhan Sayağ, Nazmiye Din(,'er, Ne
zihe Turan, Nevzat Toyebay, Naciye Gü
venç, TürkAn Dayıoğlu, Neuıhat $işli. Ne
riman Çalukoğlu, Muzafferiye Çalışır, 

:M:ezher Erkelebek. 

Sıvasta 
SıvH ıı~retmen okuluna kabul edilen· 

ler: 
Mithat Barış, Bekir Badı, Mchmet,<;am

lıca, Osman Temelli, Ari! Demirel, Musta
fa Sallabas, 'Bunak fsyanlı, Lôtfi Denb:, 
Muzaffer Altay, Tayyar Kerman, İbrahim 
Yücel, Şahabettin, Niyazi Arslanoğlu, Nu
ri, Orhan, Sulhi Ersöz, Şevket Özenir, Tay
fur Ercantekin, İzzettin, Talip Gürbüz, 
Basri Sularbaş, Turgut Karadalaş, Kazım 
Özler, Mehmet Gözcü, Ahmet Kabadayı,, 
Salahattin Kiraz, Mehmet Çiftnııllı, Tur
gut Göralp, Şevket Ural, Mustafa Çak, Hü
seyin Yazgan, Nuran İçen, Bürhanetttn Sa. 
lim, Sal~hattin Bozkurt, Yusuf Tek, Ce
ıaıettin Menteş, Nevzat Demir, Ömer Çanı
oğlu. 

Erzurumda A.kb oaslan, $ammı:ız Coskun. Mehmet 
trtı·s::t· .~uri Sonoğlu, Salahattin Namlı, Erzurum iSOretmen oku luna kabul edl· 
1<0ıtu a Işbilir, Mustafa Tekin, Ahmet len ler: 
~, ... ,,.rscv, Ziya Demirdelen Mazhar Y;ıl- Ali Çelik, Abdülcelll~LfUe, Hamn Öz-.,, ·~a i Ö ' 
lı, ~ 'c zata, İhsan Beyhan, Salim Naz- sel, Şaban Bingöl, Mehmet Şermin, Yaşar 
'· ahreu· ç t• .. D o·· 1 H kl ö l <>ı~t ın e ın, Munyamln Soysev, Meriç, ursun ze , a n ze . Mehmet 
l'n•-u·· ara Yamnner, HUseyin Aldettın Ka- İlhan Rasim Önder, Haydar Yüksel, Ab-

'l reJı: ' ' 
Alho, b Ahmet Aksan, Kenan, Mehmet dülkadir, Rahmi Kaynoğlu, Recep Baykal, 
?ıınıı 0 Urınuş Ali, Kemal F.rden, Süley- Besim Şnhin. Recep Karaca, Mehmet Se
.tlı.ı8ta rur, Musa Mazı, Mehmet Akyün, merci, Nuri . Erdem, CeHH Dizrlar, Necati 
1uş, A..~ Doğruer, Ali Knraşair, Ali Erabu- Arım, Neşet Katal, Cellil Şeref, Bedrettin 
rıt<!t a met Ynzıcı, Vahdet Yeşilöz Meh- Giray. Hikmet Sungur, Abdullah Uslu, 

a:vsaı. ' Celal Özpalay, Orhan Boru, Celalettin Zey-

ı:ı 
1 

Bahkesirde neloğlu. Hulusi Topoğlu, Halis Yamanoğ-
b a 1 '<eıı lu 

ııı l!di r erkek öğretmen okuluna ka· • 
C' ierııer: 

t1ev~8~ Donanangil, Mehmet Gürkan, 
llaıı "' arlagan, AU Çalışkan, Ahmet tli ' <>.en ara~ }{an Aksel. Kemal Türkb7.. Suat 
1",hllıi, ~0"1:' 111 Killahtaş, KAmil Gilclli, 
ltıtı, 'ken rtlten, Neşet Alatay, Orhan Ça
b,.,&il! ~n SunRr, Salih Der, Abdullah 
~İJ>a~ı Ç eıııal Özpınar, Cevat At:ıçarc1, 
!tarı, l\t hnngır, Sait Ak~ş. Muhittin Sczer
r~ C~ rnet Ersı:ın;K5mll Dişcan. 1\TükeY-

en, Yusuf Yoleri, Galio Ünal. Ab-

Bir Çiftlik, Köylüye 
Dağıtıhyor 

Beykozda bulunan Cümtıuriyet 
çiftliğinin, Bulgaristandan gelen mu
hacirlere verilmesine karar veri!. 
miştir. Çiftlik arazisi müsavi oarça. 
lara bölünerek muhacirlere temellük 
edilecektir. 

K AYIP: lıtanbul Deniz Ticaret mmta
ka liman reisliğinden almııs olduğum 

15-468 numarah işçi liman cüzdanımı zayi 
ettim, Yenisini çıkaracaiımdan "slcisinin 
hükmü yoktur. Ahmet Sis 

Dr. Hayri Ömer 
l llhrevt ve efft f1Htıthkfal'1 tnUte,.ıtnı• 

Oğleden !Onr& Beyoğlu Ağaca.mı 

ıcarşmmda No. 133 Te lefon :435&" 

Kitapların hepsi resimli ve iyi ill••• kaj;ıdda basılmıştır. •••..; 

r.>r. SUPHI SENSES 

1 İdrar yolları hastalıkl~rı mütehas~ısı 1 
Beyoğlu Yıldız slnemaın kar~ısı Lek-
1er apartıman. Fakirlere paraınz. 

' Tel :439? , 

,. Dr. Şükrü Mehmet 

1 
Gureba hastanesi cilt ve zührevi has. 
talıklan sabık hekimi Pannakkapıda 

Cstiklal Cad. Ankara apartımanı 99 No. 
daire 2. Herır;ün sabahtan akşama kadar 

İnhisarlar Umum Müclürlüğü ilanları 
Cinai 

Anidrit stJlfürü 
Tanen alkol 
Permenıanat dö potas 
Sakız 

Terden Füzuar 
Metabi Sulfat dö potas 
Jelatin 
Filüat 
Çember kavalyesi 
Siklop çemberi 

" " ı:'aptlyesl 
Rakı, Kanyak, Şa- ) 
rap, Likör, Galon snn- ) 
dıkları için kereste ) 

M lkdarı 

1200 Kgr, 
400 .. 

15 
1500 

100 
50 

450 
150 

1000 
39000 

1000 

,, .. 
,, 
,. 
.. 
" 
" .. 
11 

2817,135 M3 

Gllnil 

25/X/939 ,, 

" 
" .. 

26 .. .. 
" 
" 
" 
" 
.. 

Ekılltnıenln 

§ekil 

Pazarlık 
il 

" .. .. 
,, 
" 
" 
" 
" .. 
.. 

Saati 

14.30 
15 
15.30 
16 
16.30 
14 
11.3D 
15 
15.15 
15.30 
16 

10.30 

J - Şartname, nümune ve eb'at listeler! mucibince yukarda cins ve mikdnrı 
yazılı 12 kıılem mnlzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık, yukarda yazılı gün ve saatlerde Kabata~t:ı Leva1.ım \"e 1\fübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler her gün ı:özü &ec,'en Şubeden parasız alınabilir. 

IV - AnidrH sülfürü tl.ıpleri İdare tarafından verilecek Ur. 
V - İste~ilerin pnzarlık için tayin edilen gün ve saatleı:dc '7o 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte mezktir komisyona gelmeleri ilan olunttr. "8247., 

Cenup Demiryolları Müdürlüğünden : 
Cenup Demiryollan yekpare cisimlerin ve fevkalAde eb'attaki eşyanın nakli için 

bu kere yeni sarUıırı havi 90 numaralı yeni bir hususi yavaş gidiş tarifesi mer•;ye
te konulmuştur. 

Keyfiyet sayın halka ilAn ve mütemmim malı1mat edinmek isteyenlerin Cenup 
Demiryolları müdürlüğüne müracaatları rica olunur. (7946) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
4958 lira 80 kuru, tahmin bedelli 19 kalem ali.tı tersimiye 16-10.939 pazart~ıi 

cünü Hat (14) de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmu,tur. İlk teminat 
(372) liradır. İıteklilerin ilk teminatı yatırmak, ııartname ve nümuneleri görmek 
üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar okula müracaatları. 

İııteklilerin mezkilr günde eksiltmenin yapılacağı Yüksek Mühendis mektebin.. 
deki komisyona gelmeleri. (7860) 

·. Oeylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
-

A~ağıda yazılı gayri menkuller açık arttırma usullle ayn ayrı ,.e birer sene müd-
detle kiraya verilecektir. Bulul'ldukları yerler, muhammen bedelleri ve muvakkat 
teminatları hizalarında y111zılıdır. 

Müzayede 21 - 10 - 939 cumartesi günü saat 10.30 da Sirkecide 9 uncu işletme 
müdürlüğü binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin ayni 
gün ve saatte komisyona zeimeleri lAzımdır. Şartnameler par;:ı51z olarak ko~· 
yondan \'erilmektedir. (8128) 

No.aı 

30 
31 
33 
34 

Bulundu~u yer ve nevf 

Sirkecide kAgir mağaza 
" " il .. " " 

Sirkecide sac mağaza 

Senelik 
muhammen bedeli 

Lira 

1165 
1126 
1105 

510 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 

87,38 
84,45 
82,88 
38,25 

Hali Tasıfiyede Şark Demiryolları lıletict 
Kumpanyası Türk Anonim Şirketi 

• A ' 

Tevziat ilanı 
Şirketin vaktinden evvel tasfiye sine.karar vermiş olan 15 İkincfka .. 

nun 1935 te fevkalade olarak içtima eden hisedar heyeti umumiyesi ta· 
rafından kendilerine verilen saliıhiyete binaen, llkidatörler koleji bu 
defa yeniden hisse ba:llna 35 (otuz beş) Fransız frangı tevzi ve tediye. 
sine karar vermiştir. ..., 

İşbu tevziat 2-10-939 tarfüinden itibaren başlıyacak ve beher ak. 
syonun dip koçanının (Fransızca metni ihtiva eden) nısfının itası muka. 
bilinde verilecektir. Bu tevziat Fransada 35 Fransız frangı olarak ve 
diğer memleketlerde tediylr.Jllahall inin ve tediye gününün o günkü 
kambiyo kurlarına göre 35 Fransız frangı mukabili olan para ile tedi• 
ye edilecektir. 

Türk iyede 
!stanbul'da, Sirkecid~, Şirketin mahsus asında. 

Fransada 
Pariste, Bulvar Dezitalien, 16 numarada Milli Ticaret ve Sanayi Ban. 

kası Şube ve Acentalarınd:ı.. 

Likiclatörler Koleji 

Eskişehir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Memleket hastanesine alınacak 163 kalem muhtellfOlclns mualice 30-10-939 ta

rihine müsadif pazarte~i günU saat 14.30 kadar açık ekslltmeye konmuştur. 
Teminatı muvakkate 204 lira 53 kuru~tur. İhale yevmi mezkı1rda Makamı Vi

layette toplanacak Daim! Encümen tarafından yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin Meınleket hastanesi Sertababe tine müracaatları lüzumu ilAn olunur. 

(8157) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Cerrahpaşa Hastahanesi Göz Kliniğinde 3290,84 lira keşl!ll tesisat bağlama fşlerl 

5 - X - 1939 tarihinde yapılan açık ek~iltmeye istekli gelmediği için aynı sartiat'la 
ikinci defa açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin 16 - X - 1939 Pazartesi günü 
saat 15 de Rektörlüğe gelmeleri. (8211) 

Çerkeı Belediye Riyasetinden : 
Na!la VekAletinden musaddalc projesi mucibince (111922) lira (10) kuru~ bedeli 

keşifli lokomobil alternatör, tablo ve şeboke tesisatı ihale edilmek üzere kapalı 
zarna (45) gün müddetle münakasaya konulmuştur. Proje ve teferriiııtı be.ş lira 
bedel mtıkabillnde beledlyemizt'len alacak !arı gibi fstıınbulda .ı Gala tada Assikii
rasiyonu Generali hanında 67 numarad:ı elektrik rnilhendisl Ha~an Halet Işıkpı
nardan bedeli mukabilinde alın:ıbillr. Tesisat münakasası 16 - 11 - 939 per§enıi:ıe 
günü yapılacaktır. 

Taliplerin o gün zarfında saat 15 de Belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. (RlOB) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esaı No. Yeri Cinsi 

A. 1424 htanbul Eminönü Küt'ükpa- DükkAn 
zar, R!istem paşa mah. Can-
baz hanı cad. No. 27 

Senelik kirası 
T.L. 

100.-

Depozitosu 
T.L. 

15 

Adresi ve tafsilAtı yukarda yaztlı gayrimenkul açık arttırma suretile kiraya ve
rilecektir. 

İhale 16 - 10 - 939 Pazartesi günü sa at ondadır. 'İstekll1erin bildirilen gün 
ve saatte depozito ııkçesile birlikfo şu beml:r. emlak servisine gelmeleri. (805!'i ı 

Bursa Yeniıehir B~lediye Riyase tinden : 
Yenişehir belediyesinde mevcut tahminen (150 - 200) bin kilo celtik 4-10-!!39 

gününden itibaren 21 giln mtiddetlc: açık arttırmaya konulmuştur. 
ihale günü 24 - 10 - 939 Sr.lı güraidü r. Talip olanların Bekdiye En-:iimcnine 

müracaatlan. (8197) 
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TEK KOLLU CEMAL Gişesinin Muhterem Halka Mühim Bir ikazı ! .. 
Çak dikkat ediniz!.. Açıkgözlere on para bile kaptmnaymız. Tayyare Piyangosunun son altıncı keşidesini, diğer gişelerden almrş olsanız bile, çıkacak ikramiyeleri, 

EN BUYUK iKRAMiYELERİ DAHi 
on para kesmeden derhal vereceğim. 

Birinci ketideden itibaren muntazaman gişeınden ·devam eden mütterile11imin son altıncı ketide biletlerini ayın on birinci günü öğleyin saat 12 ye liadar saklıyorum. 

Tayyare Piyango•unun yerine kaim oıacak M 1 L L 1 P 1 YA N G O biletlerinin birinci keşidegi iki gün sonra satılmağa batlıyacaktır. 

Şimdiden • • 
yenı, zengın plônı okuyunuz. Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır. 

r \ 

TAŞRADAN SiPARiŞ IÇiN KISA ADRES: İstanbul· Tek Kollu KAFiDiR. 

Ue SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Şose lnıaatı 
Kastamonu Daimi Encümeninden: 

277269 lira 15 kuruş bedeli keşifli Araç - İğdir hudut yolunun 21 kilometre
lik İğdir hudut kısmı müceddet şose inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmustur. 

İhale muamelesi 17 Teşrinievvel 939 tarihine müsadif salı günü saat on beşte 
Kastamonu hükumet konağında daimi ene ümende yapılacaktır. Muvakkat teminat 
14840 lira 77 kuruştur. 

Mukavele, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi husus! şart
name, keşif hulıisasile silsilei fiyat cetveli ve buna mi.iteferri evrak 8 lira 11 kuruş 
mukabilinde Ankara, İstanbul, Zonguldak, Kastamonu Nafia Müdürlüklerinden a
lınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az elli bin liralık ~ose inşaatı yaptığına dair 
vesikalarını göstererek Kastamonu vilAyetinden al!icakları ehliyet vesikasını ve 939 
yılı ticaret odası vesikasını ve okuyup münderecatını k abul ettiklerine dair imza
larını havi yukarda yazılı keşif hultısası, silsllei fiyat cet.vell ve hususi şartname 
ve sair e\Takı arttırma ve eksiltme kanuni ahkamı dairesinde yukarda yazılı gün 
ve saatten bir saat evvel Kastamonu vilayetine vermeleri ilAn olunur. (7999) 

Konya Tümen Sorgu Hôkimliğinden: 
934 yılında Karaman piyade alayında ve 936 yılında Konyadaki piyade atayın

da ücretle istihdam ediJen hesap memuru İhsanın ikametgahı ve halen nerede bu
lunduğu meçhul bulunduğundan derhal Konyadaki tümen sorgu htl.k.imliğine müra
caat etmesi veya sarih adresini bildirme>i, aksi takdirde hakkında askeri mah
lı:eme usulü kanununun 216 cı maddesiöJin tatbik edileceği lüzumu ilan olunur. 

(487) (7690) 

T. ·c. ZIRAA T BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Birikf irenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat ffankacıında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
aı. 50 lirası buJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdakı 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Lita 

4 • 500 • 2,000 .. .. 2so • ı.ooo " 
40 100 •• 4,000 " 100 • -1 .. 5,000 " 

120 " 40 " 4,800 ;,, 
160 .. 20 • 3,200 ~ • 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tçinde 50 liradan- aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir 
Kuralar sened~ 4 defa, 1 Eylıll, 1 Birincikanun, 1 Mart ve l Hazıran 

tarihlerinde cekilccektir. 

Tek Kollu Cemal Gişesi Sahibi: CEMAl GÜVEN 
~ ............................................................................ ~ 

~~üs ME"RıNos 
Bursa 

Makine ve 
• Merinos 

, . Kroşe Yünleri 
Toptan ve perakende satış • 

yerı: 

SOMER BANK YERLi MALLAR Pazarları 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, 

Beyoğlu, Kadıköy. 

Mektupla sipariş kabul olunur • ............................................. , ............................... ... 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı İlanları 

Aşağıda mikdarları ve teslim yerleri y:ız:ılı yulaflar kapalı zarf ve açık eksiltme 
ile alınacaktır. Şartnameleri görmek ıste:venler Edirnede Tümen Satınalma kom!s
yonunda görebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatlerde ~ağıda yazılı ilk teminet
larile birlikte Edirnede Tümen Satınalma komisyonuna müracaatları. Açık eksilt
me i'çin belli saatte ve kapalı zarf için belli saatten bir saat evvel teklif mektup-
larını komisyona vermeleri. (482) (7688) 

Tesllm mahalll Mlkdarı ilk teminatı Tutarı ltıale gUn ve saati ve ıekll 

Süloğlu 

Edirne 
Edirne 

Edirne 
Edirne 
Uzunköprü 
Edirne 

Kilo Lira W•• '-'' • Kw. 

162,000 

43,440 

250,000 

250,000 
250,000 

62,640 
123,000 

729 

193 
1125 

1125 
1125 

281 
553 

48 

92 
50 

* 

9720 

2606 40 
15,000 

15,000 
15,000 
3,758 
7,380 

* 

12-10-939 17 Kapalı 

" 
" 
.. 
" 
" 
" 

7:.rf 
11,30 Açık ek. 
15 Kapalı 

11 
10 

zarf .. 
n 

10,30 Açılı; ek. 
16 Kapalı 

zarf 

Islahlye ve Maraş ,qarnizonları tçin 30,740 kilo sadeya~ı kapalı zarfla ek~utmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 31.354 lira 80 kuruştur. Eksiltmesi 13-l0-9:ı9 Cu
ma günü saat 10 da yapılacaktır. Sadeyağına aid şartname Ankara, İstanbul ve 
Diyarbakır Lv. Am. ve Adana Askeri Sahnalma komisyonlarında görülür. Taıipl..,_ 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz olduklarına daır ve
saikle ilk teminatlarını havi teklif me~tuplarını belli saatten en az bir saat evveli
ne kadar Adanada Tümen satınalma komisyonuna vermiş olacaklardır. 

(489) (7689) 

* * Islahlye ve Maraş garnizonları için 61?6,000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla "'ksilt-
meye konulmuştur, Tahmin bedelı 89,180 lira ilk teminatı 6688 lira 50 kuruştur. 
'İhalesi 11-10-939 Çarşamba günü sa:ıt 10 da Adanadıı Askeri Satmalma Komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi İ11tanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adanı! As
keri Satınalma komisyonlarında gôrillıir. İstek1iler tayin edilen günde ihale saatın
den en az blr saat evveline kadar ırnnunun 2 ve 3 eti maddelerlndekl şeraiti haiz 
olduklarına dair vesaikle tekili mektublarını Adanada Askeri Satınalma "omis-
yonuna vermeleri. (485) (7691) 

* * Aşağıda mikdı:ırları v~ tesllm yerleri ya211ı kuru otlı:ır 13-10-939 tarihinde kapalı 
zarf ve açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnameleri görmek isteyenler her glin Edır
nede Tümen Satınalma komisyonunda görebilirler. İsteklilerin belli gün ve saat
lerde ilk teıninatlı:ırile birlikte Edirncde Tümen Sı:ıtınalma komisyonuna müracaat
ları. Kapalı zarflar için belli saatlerden bir saat evvel teklif mektuplarını komısyo-
na vermeleri. (484) (7692) 
Teslim mahalll Mlkdarı Tahmin bedell ilk teminat ihale 

Edirne 
Edirne 
Uzunköprü 
Edirne 
Edlrne 
Süloğlu 

Kilo 

205.260 
205,260 

45,120 
93,240 
33,240 

118,080 

Lira Ku. Lira Ku. 

6157 80 461 95 
6157 80 461 95 
13:13 60 101 52 
2797 20 209 79 

997 20 74 79 
3542 40 265 68 

* * 

Saati 

17 
11 

~ekil 

Kapalı zarf 
" " 

16.30 Eçık eksilt. 
11,30 " " 
10 " " 
9 .. .. 

Müteahhit nam ve hesabına 32,000 çift okur kundurası açık eksiltme suretlle mü
nakasaya konulmuştur. Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 445 kuruştur. İhalesi 
12-10-939 Prşembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 8370 llradır. Evsaf ve şartna
mesi 712 kuruşa Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eti maddelerinde gösterilen vesa
lkle ve teminatlarile birlikte ihale saatinde Ankarada M. M. Vekaleti Satınalnıa 
komisyonuna ielmeleri. (483) (7693) 

* * Çanakkale Müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aş:ıitıda yı11.1lı yulaflar satın 
alınacaktır. hteklilerin mezkur tarihlerde teminat akçeleri ve 2490 sayılı vPsaikle 
birlikte Çanakkalede komisyona müracaatları. (480) (7694) 
Garnizonu Kilo Tahmin bedeli ilk teminat ihale gUnU tekil ve aaatf 

Ezine 
Geyikli 
Kilitbahtr· 
Eceabat 
Ezine 

80,000 
72,000 

215,000 
360,000 
763,000 

Lira Lira Ku. 

3,600 
3,280 
9,720 

16,200 
34,335 

270 
246 
729 

1215 
2575 12 

16.10.939 A. Ek. 10 da 

" . .. 
17 .. .. 

,, 10.30 " 
K. zar:f 11 " 

n .. 10,30 .. 
11,30 .. 

Sahibi ve Neşriyat Müdüril Halil Lutfü DÖRDÜNCtl, Gazetecilik ve 
Nemyat T. L. $. Ba!ITldıib VeT' TAN MıtfhHın 

Baş, Diş, Nezle,· Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıklıli, ve bütün ağrdarın·iz~ derhal keser. 

icabında CJÜnde 3 kaşe ahnabilir. 
& g g rıer yerae pullu kutwarı ısrarla ısteyınız. 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

l Umum Müdürlüğümüz telefon santrali numarası 9-10-1939 tarihinden itibaren 
değişmiştir. Yeni numara 44864 tür. İlan olunur. (8251) 

, ........................... ! ......... ,., 

~ ............................................ I. 
Gilkrist Voker ve Ksı. Ltd. Şirketi 

Türk Antrasiti 

Kok ve Maden Kömürü Tüccarı 

ve Vapur Acentası 
Yazıhanelerimizin 10 birinciteşrin 1939 tarihinden itibaren Ga1a

tada eski Gümrük sokağnıda Yı>ni. Han (Eski Kredi Lione Bankası) 

ikinci katına · nakledileceği sayın müşterilerimize ilan olunur. ....................................... ~ 
, ........... ! ........................ ~ 

T. 1$. BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keıide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Aijustos, 1 EyUil, 1 lkinciteşrin 

1 
5 
8 

16 
60 
95 

250 

435 

T. iş 

Adet 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

iKRAMiYELER 
2000 Liralık 
1000 

500 
250 
100 
50 
25 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 

2,000 
5,000 
4,000 
4,000 
6,000 
4 ,750 
6,250 

Bankasına para 

32,000 

yatırmakla, 

Lira 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

yalnıs 

biriktirmiş para 

talihinizi de 

olmaz, ayni zamanda 

denemiş olursunuz. 
~ .............. I ......................... ~~ 


